
Załącznik nr 4 
do Uchwały Nr ..... /2017
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .......................2017r.

 
 
 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ZESPÓŁ AUTORSKI: 
 
Główny projektant Studium:  mgr inż. arch. Wojciech Misiewicz 
 
Dyrektor Biura:   mgr Joanna Balawender-Wcisło 
 
Projektanci: 

mgr Joanna Balawender-Wcisło  
mgr inż. arch. Barbara Czekierda  
mgr inż. arch. Katarzyna Domka  
lic. Tomasz Haliszczak  
mgr Krzysztof Kamiński  
mgr Barbara Kmiotek  
mgr inż. arch. Janusz Napora   
mgr  Jerzy Ochalski  
mgr Julia Olech-Nowak  
mgr inż. arch. Tomasz Rudnik    

     mgr inż. arch. Joanna Szczepaniec  
     geodeta tech. Józef Urbanik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

UZASADNIENIE  
DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA 
 
 

I. PODSTAWY ZMIANY STUDIUM 
Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Przemyśla zostało uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 26/2006  
z dnia 23 lutego 2006 r.  
W 2010 r. sporządzono Ocenę Aktualności Obowiązującego Studium, przyjętą Uchwałą  
Nr 95/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2010r, która rekomendowała 
aktualizację i zmianę obowiązującego studium w całości. Jako argumenty za całościową 
zmianą Studium przyjęto między innymi: 
1. Zmiany w obowiązującym prawie: 

1) Zmiany związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wiążących się  
z europejskimi wymogami w zakresie ochrony środowiska, utworzeniem sieci Natura 
2000 na terenie miasta Przemyśla.  

2) Przystąpienie do aktualizacji „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego”. 

3) Wejście w życie Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353). 

4) Nieaktualność zapisów w Studium, gdzie wyznaczono tereny gleb chronionych, które 
wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze w wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657). 

5) Wejście w życie 18 marca 2010 r. zmiany Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. nr 162, poz.474 z 2010 r.) 
dotyczącej obowiązku stworzenia gminnej ewidencji zabytków, Gminnego Programu 
Opieki nad zabytkami i w związku z tym znaczącego zwiększenia zakresu ochrony 
zabytków. 

6) Nieujęcie w uchwale Nr 26/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. części Studium  
p.t. „UWARUNKOWANIA ROZWOJU” (pomimo wykonania takiego opracowania) 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która nie była wymagana. 
 

2. Zmiany w strukturze przestrzennej miasta: 
1) Zwiększenie powierzchni miasta od 1 stycznia 2010 r. z 4388 ha do 4618 ha.  
2) Pojawienie się nowych form ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

wraz z włączeniem obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki w granice miasta: Parku 
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko Dynowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, Stanowiska dokumentacyjnego olistolit jurajski, nowych 
terenów leśnych.  

3) Objęcie 28,7592 % powierzchni miasta ustaleniami zawartymi w 53 obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (dane aktualne na dzień 
31.12.2012 r.). 

4) Wydanie 1674 pozwoleń na budowę i 850 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (dane aktualne na dzień 31.12.2012 r.). 

5) Zarejestrowanie 21 wniosków do zmian w obowiązującym Studium (dane aktualne na 
dzień 31.12.2012 r.). 



 4 

6) Intensywny proces urbanizacji wypełniający wolne przestrzenie niezabudowane, 
powodujący wzrost zapotrzebowania na nowe tereny inwestycyjne, szczególnie  
w zakresie mieszkalnictwa, usług podstawowych i ponadlokalnych, terenów 
produkcyjnych, magazynowych i składowych w kontekście położenia miasta przy 
granicy z Ukrainą , będącą równocześnie granicą Unii Europejskiej. 

7) Nowe cele, aspiracje i możliwości rozwoju miasta wynikające ze zmian 
geopolitycznych i zawarte w dokumentach strategicznych miasta takich jak „Strategia 
Rozwoju Miasta” i wieloletnich programów: rozwoju turystyki, ochrony przyrody, 
zabytków, itp. 

8) Konieczność modernizacji i rozwoju systemu transportowego miasta w układzie 
wewnętrznym i tranzytowym o znaczeniu europejskim.  

Przystąpiono do opracowania Studium zgodnie z Uchwałą Nr 13/2011 Rady Miejskiej  
w Przemyślu z dnia 24 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla”  
dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych. 
 

II. ZAWARTOŚĆ STUDIUM 
Zmianę Studium opracowano na podstawie przepisów art.10 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn. Dz. U. z 2016 r poz. 778 z późn. zmianami) oraz 
§4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 
Nr 118,poz. 1233).  
Zmiana Studium zawiera: 
1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE zawarte są w rozdziale 

II.1.UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE, wynikające z: 
1) Uwarunkowań historycznych. 
2) Położenia Przemyśla w strukturach europejskich, krajowych i regionalnych, 

składających się z następujących poziomów: 
 europejskiego, 
 krajowego, 
 transgranicznego, 
 regionalnego, 
 ponadlokalnego, 
 lokalnego. 

3) Polityki przestrzennej: 
 krajowej określonej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030 (KPZK 2030) i innych dokumentach z niej wynikających, 
 regionalnej określonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego i innych dokumentach z niego wynikających, 
 subregionalnej i ponadlokalnej wynikającej ze statusu miasta, jako ośrodka 

powiatowego, ośrodka miejskiego na prawach powiatu, ośrodka wiodącego  
w Przemyskim Obszarze Funkcjonalnym. 

2. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE wynikające z: 
1) dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenów na podstawie 

inwentaryzacji i analizy rozmieszczenia i funkcji zabudowy oraz innego niż 
zabudowa zagospodarowania terenów, które zawarto w rozdziale  
2.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO 
PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, z podziałem na 
jednostki przestrzenne i funkcjonalne: 
 obszary wielofunkcyjne, 
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 obszary zabudowy dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 obszary zabudowy dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 obszary zabudowy dominującej funkcji usług lokalnych,  
 obszary zabudowy dominującej funkcji usług ponadlokalnych  

z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi,  
 obszary zabudowy dominującej funkcji przemysłowej, usług magazynowo - 

składowych, strefy ekonomicznej i stref gospodarczych,  
 obszary zabudowy dominującej funkcji usług komunalnych,   
 obszary otwarte zieleni i sportu i rekreacji publicznej,  
 obszary zieleni leśnej i nieurządzonej,  
  obszary produkcji rolniczej i ogrodniczej,  
 tereny zamknięte, 

2) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska  
i przyrody, zawarte w rozdziale 2.2.UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE 
STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW 
WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY, 

3) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
i krajobrazu kulturowego, zawarte w rozdziale 2.3. UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJACE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i obiektów 
objętych ochroną konserwatorską i programami rewaloryzacji i rewitalizacji oraz 
predysponowanych do kompleksowej ochrony krajobrazowej przyrodniczo – 
architektonicznej, a także unikatowego krajobrazu kulturowego typowego dla 
obszarów przygranicznych wyrażającego się wielokulturowością  
i różnorodnością, 

4) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód 
podziemnych z uwzględnieniem położenia obszaru całego miasta w terenie 
górniczym gazu ziemnego i konsekwencji w postaci ograniczeń  
w zagospodarowaniu terenów, zawarte w rozdziale  2.4. UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ 
KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH, 

5) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych zawarte  
w rozdziale 2.5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA 
OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH w postaci 
wykazu terenów osuwiskowych aktywnych, aktywnych okresowo, nieaktywnych 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

6) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych  
w dolinach rzek San i Wiar oraz potoków Jawor i Sielec, zawarto w rozdziale  
2.6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYMAGAŃ DOTYCZACYCH 
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ,  

7) z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, 
zawarte w rozdziale 2.7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE  
Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY 
ICH ZDROWIA ORAZ POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY, 

8) potrzeb i możliwości rozwoju gminy na podstawie prognoz demograficznych  
i migracyjnych, analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz 
pozostałych wymaganych w art. 10.1 pkt 7 ustawy o planowaniu  
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i zagospodarowaniu przestrzennym, które zawarto w rozdziałach:  
2.7.3.  MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA 
SIECI KOMUNIKACYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ 
SPOŁECZNEJ SŁUŻĄCEJ REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 
2.7.4.WYNIKI ANALIZ SPOŁECZNYCH, DEMOGRAFICZNYCH, 
EKONOMICZNYCH, PORÓWNAWCZYCH DLA STANDARDÓW 
MIESZKALNICTWA ORAZ ZAPOTRZEBOWANIA NA POWIERZCHNIE 
TERENÓW ZURBANIZOWANYCH DLA MIASTA i 2.7.5. BILANS 
TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ, 

9) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia zawarto w rozdziale  
2.8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z ZAGROŻENIA 
BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA, 

10) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych zawarto w rozdziale 2.9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE  
Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, a dotyczą położenia Przemyśla  
w obszarze i terenie górniczym gazu ziemnego „Przemyśl”, 

11) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 
odrębnych, w szczególności: przyrodniczo, kulturowo, na podstawie prawa 
wodnego, geologicznego i górniczego i innych, które zawarto w rozdziale  
2.10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA 
OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
ODRĘBNYCH, 

12) stanu systemów komunikacji rozszerzonego do systemu transportowego miasta, 
w tym zewnętrznego układu transportowego (drogowego i kolejowego) oraz 
układu miejskiego, które zawarto w rozdziale 2.11. UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJACE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI, 

13) stanu systemów infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 
zawarto w rozdziale 2.12. STAN SYSTEMÓW INFRATSRUKTURY 
TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI 
WODNO – ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI 
ODPADAMI,  

14) stanu prawnego gruntów, zawarto w rozdziale 2.13. UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW a dotyczące  
w szczególności: stanu własności gruntów, gruntów rolnych w tym ogrodów 
działkowych, gruntów wchodzących w skład terenów zamkniętych,  

15) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 
zidentyfikowane zostały w rozdziale 2.16. UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJACE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI 
PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH na podstawie analiz Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego i innych 
dokumentów operacyjnych, a dotyczących położenia Przemyśla w krajowych, 
regionalnych i ponadlokalnych systemach: 
 transportowym, 
 środowisku przyrodniczym, 
 infrastruktury technicznej, 
 środowisku kulturowym, 
 infrastruktury społecznej i gospodarczej i usług z nimi związanych, 
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16) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony opartego na 
kompleksowej delimitacji struktur przestrzennych według funkcji,  
z uwzględnieniem oceny wartości historycznej i kulturowej zasobów 
architektonicznych i urbanistycznych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych, 
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz stopnia 
uporządkowania przestrzeni z podziałem na jednostki przestrzenne i tereny  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zawierające wnioski 
do kierunków rozwoju przestrzennego. Analiz i oceny dokonano w rozdziale  
2.15. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU 
PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY. 

17) identyfikacji obszarów problemowych dotyczących konfliktów przestrzennych: 
 środowiskowych, 
 infrastrukturalnych, 
 funkcjonalno - przestrzennych, które omówiono w rozdziale 2.17. OBSZARY 

PROBLEMOWE. 
Ponadto dokonano analizy SWOT dla oceny potrzeb i możliwości rozwoju gminy we 
wszystkich dziedzinach działania miasta w rozdziale  2.14. UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJACE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY - ANALIZA SWOT. 
Załącznikiem graficznym do części tekstowej jest mapa miasta w skali 1:10000 
„UWARUNKOWANIA” z uwidocznioną problematyką uwarunkowań. 

 
3. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 Przed przystąpieniem do ustalenia nowej struktury przestrzennej miasta dokonano 
analiz procesów urbanizacyjnych w jednostkach przestrzennych zidentyfikowanych  
w dotychczas obowiązującym Studium z uwzględnieniem dominujących funkcji  
i intensywności istniejącej zabudowy oraz chłonności dla nowej zabudowy.  
W analizach zawartych w części I Studium -„UWRUNKOWANIA” dokonano bilansu 
terenów z uwzględnieniem obszarów objętych planami miejscowymi oraz obszarami 
stanowiącymi rezerwę terenową dla dalszego rozwoju terenów przydatnych dla nowej 
zabudowy o różnej funkcji, zgodnie z wymogami przepisów określonych w art. 10 ust. 5 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W analizach uwzględniono 
ustalenia i programy do polityki przestrzennej dla Przemyśla zawarte w dokumentach 
strategicznych Unii Europejskiej, strategiach krajowych i regionalnych oraz wynikające  
z uwarunkowań lokalnych:  
 Dokumenty Unijne: Europejska perspektywa rozwoju przestrzennego na rzecz trwałego 

i zrównoważonego rozwoju obszaru Unii Europejskiej (ESPD - The European Spatial 
Development Perspective) została przygotowana przez Komitet do Spraw Planowania 
Przestrzennego (Poczdam 1999). 

 Dokumenty krajowe: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia 
fala nowoczesności (DSRK), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK), 
która została przyjęta przez Radę Ministrów 25 września 2012 r., Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) 
przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., Strategia Rozwoju Społeczno  
– gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK) przyjęta uchwałą Rady Ministrów  
Nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r. (opubl. MP z 2012 r., poz.252), w których Podkarpacie 
traktowane jest, jako region peryferyjny, o najniższym udziale w tworzeniu krajowego 
PKB wymagający wzmacniania i wykorzystania endogenicznych potencjałów całego 
regionu oraz rozwijania mechanizmów wzmacniających rozprzestrzenianie procesów 
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rozwojowych z głównego ośrodka wzrostu (utożsamianych w KSRR ze stolicami 
województw) na całe obszary województw. 

 Dokumenty regionalne: Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2020  
- aktualizacja i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 
stymulujące rozwój i umacnianie Rzeszowa, jako ośrodka krajowego, potencjalnie 
metropolitalnego, przeznaczające dla pozostałych miast funkcje uzupełniające. I tak dla 
Przemyśla określono status ośrodka subregionalnego o wiodących funkcjach obsługi 
turystyki, szkolnictwa wyższego oraz obsługi przynależnego miastu obszaru 
funkcjonalnego, w skali ponadlokalnej i lokalnej, Kontrakt Terytorialny na lata 2014  
– 2020. 

 Dokumenty lokalne: Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024, Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – 
część I. „Uwarunkowania” oraz branżowe programy i strategie wynikające z funkcji 
wiodących: rozwoju turystyki, ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych, 

 Wnioski do Studium zgłoszone w toku procedury formalno-prawnej, na podstawie  
art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Przeanalizowano wybrane cele strategiczne dla województwa podkarpackiego, subregionu 
przemyskiego i miasta Przemyśla wynikające z krajowych, regionalnych  
i lokalnych dokumentów strategicznych związanych z rozwojem przestrzennym  
i powiązaniami przestrzennymi Przemyśla. 
W STUDIUM określono: 

1) Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta, które zawarto w części  
I. „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” w rozdziale  
3. „KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ”, biorąc pod uwagę 
wartości krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, pomimo niewyznaczenia dla 
Przemyśla audytu krajobrazowego. Delimitacja jednostek przestrzennych pokrywa się 
ze strefami ochrony konserwatorskiej dla miasta  
a ustalenia urbanistyczne i architektoniczne podporządkowane są kryteriom 
konserwatorskim. 

W wyniku analiz i bilansu terenów powstał spójny i czytelny model struktury 
przestrzennej, będący kontynuacją dotychczasowego modelu z podziałem na główne 
jednostki przestrzenne: „JEDNOSTKA I. STARE MIASTO”, „JEDNOSTKA II. 
ŚRÓDMIEŚCIE” i „JEDNOSTKA II. OGÓLNOMIEJSKA”, „PARK SPORTOWO - 
REKREACYNY”, „RZEKA SAN”, „TWIERDZA PRZEMYŚL”, „GŁÓWNY 
SYSTEM TRANSPORTOWY MIASTA” oraz dalsze za warte w nich jednostki 
przestrzenne, aż do najmniejszych „DZIELNIC” 

2) Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, które zawarto w części  
II. „KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW” w rozdziale  
1. „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW”  
w szczegółowym zestawieniu poszczególnych jednostek funkcjonalno  
- przestrzennych (DZIELNIC), dla których wyznaczono tereny o zróżnicowanym 
przeznaczeniu i uwidoczniono je w tekście na wycinkach załącznika graficznego do 
Studium Przemyśla. 

3) Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania zawierające minimalne  
i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne umieszczono w części  
II. „KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW” w rozdziale  
2. „OGÓLNE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA  
I UŻYTKOWANIA TERENÓW” w formie tabeli. 
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4) Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu i uzdrowisk, które zawarto w rozdziale I.4. „OBSZARY I ZASADY 
OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, 
KRAJOBRAZU I UZDROWISK”, opisującym:  

 główne kierunki rozwoju systemu przyrodniczego miasta,  
 zadania ochronne,  
 podstawowy system przyrodniczy i uzupełniający system przyrodniczy miasta,  
 ochrona obiektów i obszarów przyrodniczych objętych ochroną prawną,  
 tereny proponowane do objęcia ochroną,  
 ochrona zasobów wód, powietrza i gleby,  
 system ochrony krajobrazu miasta. 
5) Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego, 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, które zawarto  
w rozdziale I.5. „OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ” opisującym: 

 układ urbanistyczny miasta, 
 strefy ochrony krajobrazu, 
 ochrona zabytków, 
 cmentarze, pomniki pamięci narodowej, obszary pomników zagłady i ich stref 

ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 7 maja 1999 r. o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady. 

6) Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, które 
zawarto w rozdziałach: I.12.”KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU 
TRANSPORTOWEGO MIASTA” oraz I.13. „KIERUNKI ROZWOJU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”. Opisano w nich: 

System transportowy miasta: 
 kierunki rozwoju układu drogowego,  
 kierunki rozwoju układ kolejowego,  
 zbiorowy transport publiczny, 
 ograniczenia ruchu samochodowego na starym mieście i w śródmieściu dla potrzeb 

turystyki, 
 ograniczenie ruchu tranzytowego na starym mieście i w śródmieściu,  
 wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Systemy infrastruktury technicznej: 
 zaopatrzenie w wodę,  
 gospodarka ściekowa,  
 zaopatrzenie w gaz ziemny oraz gazociągi przesyłowe, 
 zaopatrzenie w ciepło, 
 elektroenergetyka, 
 telekomunikacja i teleinformatyka, 
 gospodarka odpadami,  
 źródła energii odnawialnej. 
7) Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 

o znaczeniu lokalnym, które zawarto w rozdziale I.6.3. OBSZARY, NA KTÓRYCH 
ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJIE CELU PUBLICZNEGO O 
ZNACZENIU LOKALNYM. Wynikają one z analiz zawartych w rozdziale I.6. 
KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ i dotyczą 
następujących kategorii działań samorządu: 
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 poprawa jakości życia mieszkańców,   
 kierunki zmian w zakresie oświaty,  
 kierunki zmian w zakresie ochrony zdrowia,  
 rozmieszczenie usług komunalnych,  
 obszary rozwoju przemysłu, usług transportowych, hurtowni i składów,  
 obszary rozwoju funkcji turystycznej, sportowej i rekreacyjnej. 
8) Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  

o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa  
w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które 
zawarto w rozdziale I.2.4. OBSZARY, NA KTÓRYCH BĘDĄ ROZMIESZCZONE 
INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, 
ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST. 1i ze względu na brak dokumentu o którym 
mowa w art. 48 ust1 ustawy wyznaczono je w oparciu o dostępne dokumenty 
strategiczne wymienione we wstępie do pktu 3. Uzasadnienia, 

9) Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni 
publicznej, ktore zawarto w rozdziale II. 3.1. OBSZARY, DLA KTÓRYCH 
OBOWIĄZKOWE JEST SPORZADZENIE MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJACE PRZEPROWADZENIA 
SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY 
ROZMIESZCZENIA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW 
HANDLOWYCH, 

10) Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, które 
zawarto w rozdziałach II. 3.2.  OBSZARY, DLA KTÓRYCH MIASTO ZAMIERZA 
SPORZĄDZIĆ PLANY MIEJSCOWE oraz II. 3.3. OBSZARY WYMAGAJĄCE 
ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE 
NIEROLNICZE I NIELEŚNE, z uwzględnieniem faktu wejścia w życie Ustawy  
z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657), co pozwoliło na przeznaczenie gruntów rolnych jako 
rozwojowe tereny inwestycyjne lub dla stałego procesu urbanizacji dla pozostałych 
funkcji miejskich z dopuszczeniem dalszego użytkowania rolniczego w obszarach 
ogrodów działkowych, terenach przeznaczonych dla ograniczonej produkcji 
ogrodniczej i sadowniczej, położonych w terenach osuwiskowych, przestrzeniach 
zieleni, 

11) Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
zawarto w rozdziale I.7. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ  
I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, 

12) Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych, 
które zawarto w rozdziałach 10.1. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
POWODZIĄ i 10.2.OBSZARY ZAGROZONE OSUWANIEM SIĘ MAS 
ZIEMNYCH, a dopuszczalne sposoby zagospodarowania i użytkowania tych terenów 
ustalono jako szczegółowe wytyczne do planów miejscowych w rozdziale II. 1. 
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW - dla każdej 
dzielnicy odrębnie, 

13) Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 
nie występują na terenie miasta, o czym mowa w rozdziale  
8. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 
KOPALINY FILAR OCHRONNY, 

14) Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące 
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady (Dz. U. z 2015 r poz. 2120) opisano w rozdziale I. 5.5. CMENTARZE, 
POMNIKI PAMIĘCI NARODOWEJ, OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH 
STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 MAJA 1999 R. O OCHRONIE 
BYŁYCH HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY, 

15) Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 
oraz obszary zdegradowane; informacje o ich braku na terenie miasta zawarto  
w rozdziale I. 9. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, 
REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI, przy czym nie przewiduje się zdarzeń 
ciągłych wymagających remediacji, a awarie wymagające działań naprawczych, które 
należy podjąć, aby toksyczną substancję usunąć ze środowiska zostały określone przez 
ustawodawcę i zapisane w Prawie ochrony środowiska i będą podejmowane przez 
specjalistyczne służby, 

16) Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, które opisano  
w rozdziale I. 11. OBSZARY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY  
I Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE, w którym ponadto opisano inne obszar 
wyłączone spod zabudowy na podstawie innych przepisów, 

17) Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym zostały opisane w rozdziale II. 1. 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW - dla każdej 
dzielnicy odrębnie. Dotyczy to również jednostek przestrzennych o zasięgu większym 
niż obszar dzielnicy, np Parku Sportowo-Rekreacyjnego czy zespołu fortecznego 
Twierdzy Przemyśl, 

18) Na terenie miasta nie przewiduje się obszarów, na których rozmieszczone będą 
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii przekraczającej 
moc 100 kW, o czym informacje zawarto w rozdziale  
13.8.  ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ. 

 
Załącznikami graficznymi do części tekstowej są:  
 mapa miasta w skali 1:10 000 „KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE 

PRZESTRZENNEJ MIASTA PRZEMYŚLA”, z uwidocznioną problematyką 
zmian w strukturze przestrzennej miasta, 

 mapa miasta w skali 1:10 000 „KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU 
TERENÓW”, z uwidocznioną problematyką zmian w przeznaczeniu  
i w sposobie użytkowania terenów. 
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III. TOK FORMALNO-PRAWNY. 

Procedura opracowywania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla została zachowana. Prowadzona była zgodnie z ustawą  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  
Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 
353 z późniejszymi zmianami).  
 Zmianę studium uruchomiono uchwałą Nr 13/2011 z dnia 24 lutego 2011r. Rady 
Miejskiej w Przemyślu w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla  
- Aktualizacja 2004/2005r.”. Następnie, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podejmowano kolejne czynności: 
1. Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości prognozy do studium. Wystąpiono o zakres  

i stopień szczegółowości prognozy  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo z dnia 04.04.2011r. 
znak BRMP.II.5.122-1/11. Uzyskano stanowisko:  
1) PPIS - pismo z dnia 13.04.2011r. znak  PSNZ.070-5/11, 
2) RDOŚ - pismo z dnia 02.05.2011r. znak  WOOŚ.411.1.74.2011.AP-2. 

2. Do dnia 20 maja 2011r. zebrano 23 wnioski do zmiany studium. Ogłoszenie  
i obwieszczenie o pojęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany studium zamieszczono  
w prasie miejscowej, tablicy ogłoszeń UM i w BIP, określając formę, miejsce i termin 
składania wniosków. 

3. Zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany studium 
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projekt studium - pismo z dnia 
31.03.2011r. znak BRMP.II.5.122-1/11. Dodatkowo, poza ustawą, zawiadomiono 
Wydziały UM, Radnych Rady Miejskiej i Przewodniczących Rad Osiedlowych, Radę 
Gospodarczą oraz Dyrektorów placówek oświatowych.  

4. Następnie uzyskano opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Etapami 
(zagadnieniami) kierowano projekt studium do zaopiniowania: 
1) w dniu 30.12.2011r. MKUA zaopiniowała projekt studium w zakresie zagadnień 

środowiskowych, 
2) w dniu 27.02.2012r. MKUA zaopiniowała projekt studium w zakresie infrastruktury 

technicznej, 
3) w dniu 16.04.2012r. MKUA zaopiniowała projekt studium w zakresie dziedzictwa 

kulturowego i jakości życia mieszkańców, 
4) w dniu 18.06.2012r. MKUA zaopiniowała projekt studium w zakresie dotychczasowego 

przeznaczenia i zagospodarowania terenu i stanu ładu przestrzennego, 
5) w dniu 18.12.2013r. MKUA zaopiniowała projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (całość opracowania). 
5. Dodatkowo, poza wymogiem ustawowym, projekt studium przedstawiono i poddano 

konsultacjom społecznym, w dniu: 
a) 14.05.2013r. odbyła się Rada techniczna, w której uczestniczyli przedstawiciele 
Wydziałów Urzędu Miejskiego w Przemyślu, jednostek i spółek miejskich oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
b) 28.06.2013r. odbyły się konsultacje społeczne z przedstawicielami zarządów 
osiedli.  

6. Przekazano projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnień  
i opiniowania (pismo z dnia 04.06.2013r. znak BRMP. II.5.42.10.2013r.). 
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7. Uzyskano pozytywne uzgodnienia i opinie do projektu studium: 
1) Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.04.2014r., 
2) Starostwa Powiatowego w Przemyślu (milcząca zgoda), 
3) Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 08.04.2014r., 
4) Wójta Gminy Przemyśl (milcząca zgoda), 
5) Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 20.03.2014r., 
6) Wójta Gminy Żurawica z dnia 03.04.2014r. (negatywnie), 
7) Wójta Gminy Medyka z dnia 18.03.2014r., 
8) Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 

07.04.2014r., 
9) Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie z dnia 10.04.2014r., 
10) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (milcząca zgoda), 
11) Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (milcząca zgoda), 
12) Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z dnia 09.04.2014r. (negatywnie), 
13) Prezydenta Miasta Przemyśla, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska z dnia 24.03.2014r.,  
14) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 

07.04.2014r. (negatywnie), 
15) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16.04.2014r. 
16) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.04.2014r. 

(negatywnie), 
17) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (milcząca zgoda), 
18) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (milcząca zgoda),  
19) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 11.04.2014r., 
20) Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 

01.04.2014r. 
8. Dodatkowo, poza ustawą projekt studium uzyskał opinie od Wydziałów Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu, spółek i innych jednostek, w tym m.in.: 
1) Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu z dnia 27.04.2014r., 
2) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z dnia 01.04.2014r., 
3) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28.04.2014r., 
4) Nadleśnictwa Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu z dnia 26.03.2014r., 
5) Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 01.04.2014r., 
6) PGE Dystrybucja, Oddział Zamość z dnia 28.03.2014r. 

9. Wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień i ponownie 
przekazano do uzgodnień i opiniowania, (RDOŚ, RZGW, OUG i dodatkowo PGE 
Dystrybucja). Uzyskano pozytywne stanowisko: 

1) Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z dnia 12.06.2014r,. 
2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2.06.2014r.  

i 17.06.2014r., 
3) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 13.06.2014r. 

10. Przygotowano projekt studium wraz z prognozą do wyłożenia do publicznego wglądu. 
Ogłoszono w sposób opisany wyżej (prasa, tablica ogłoszeń, BIP) o terminie wyłożenia, 
dyskusji publicznej i składaniu uwag. W dniach 28.05.2014r. - 20.06.2014r. odbyło się  
I wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w studium rozwiązaniami odbyła się w dniu 17.06.2014r. a uwagi zebrano do 
11.07.2014r. Przeanalizowano i rozstrzygnięto uwagi złożone na etapie wyłożenia. 
Przekazano propozycję rozstrzygnięcia uwag do rozpatrzenia na posiedzeniu MKUA.  
W dniu 11.09.2014r. odbyło się posiedzenie MKUA w/s rozpatrzenia uwag do studium. 
W dniu 17.10.2014r. PMP przedstawił swoje stanowisko w/s rozstrzygnięcia uwag. 
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Prezydent Miasta Przemyśla rozpatrzył uwagi w dniu 20.10.2014r. Do projektu studium 
złożono 14 uwag, z których: 10 uwzględniono, 2 uwzględniono częściowo  
a 2 nieuwzględniono. 

11. Projekt studium skorygowano w wyniku rozstrzygnięcia uwag złożonych na etapie 
wyłożenia do publicznego wglądu. Ponownie przekazano projekt studium do 
zaopiniowania: do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej. Uzyskano opinię Marszałka Województwa Podkarpackiego 
(milcząca zgoda) oraz pozytywną opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie z dnia 23.12.2014r. znak ZU-440-4-27-4785/14. 

12. Przygotowano projekt studium do ponownego wyłożenia. Ogłoszono w o terminie 
wyłożenia, dyskusji publicznej i składaniu uwag. W dniach 18.05.2015r. - 07.06.2015r. 
odbyło się II wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w studium rozwiązaniami odbyła się w dniu 27.05.2015r. a uwagi zebrano do 
28.06.2015r. Przeanalizowano i rozstrzygnięto uwagi złożone na etapie wyłożenia 
(rozstrzygnięcie z dnia 24.08.2015r.). Do projektu studium złożono 15 uwag,  
z których: 10 uwzględniono, 3 uwzględniono częściowo a 2 nieuwzględniono. 

13. Ze względu na zmianę uwarunkowań w zakresie nowych granic terenów zalewowych 
wystąpiono do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu o możliwość 
przedstawienia problemu terenów zalewowych w mieście w kontekście ustaleń studium. 
W dniu 12.10.2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej, na którym 
omówiono zagadnienie. Wystąpiono ponownie o uzgodnienia ze względu na konieczność 
uwzględnienia nowych terenów zagrożonych powodzią do RZGW i do Podkarpackiego 
Woj. Konserwatora Zabytków w zakresie przeznaczenia terenów przy forcie 3 Kruhel 
(pisma z dnia 21.10.2015r. znak BRMP.III.6.42.10.2013). Uzyskano pozytywną opinię 
RZGW z dnia 20.11.2015r. znak ZU-440-4-71-4785/15. Podkarpacki Woj. Konserwator 
Zabytków wydał negatywną opinię z dnia 16.11.2015r. znak UOZ-1.5150.38.2015 oraz 
Ministra Ochrony Środowiska (milcząca zgoda). 

14. W wyniku wprowadzenia nowych wymogów do projektów dokumentów planistycznych 
wprowadzonych zmianą ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęto decyzję o uzupełnieniu uwarunkowań do 
studium o nowy zakres (bilans terenu, chłonność itp.). W dniu 25.01.2016r. odbyło się 
spotkanie z wydziałami i spółkami w sprawie ustalenia zasad współpracy i możliwości 
przekazania programów rozwojowych. Wystąpiono do Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych Urzędu Miejskiego o dane do analiz. 

15. W dniu 9.02.2016r. odbyło się spotkanie ze służbami Wojewody Podkarpackiego w celu 
wyjaśnienia zapisów zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście ustaleń w projektach planów i studium, 
nowych wymogów formalno-prawnych (potwierdzono konieczność korekty projektu 
studium). 

16. Po dokonaniu niezbędnych analiz przygotowano projekt studium do kolejnego wyłożenia. 
Ogłoszono w o terminie wyłożenia, dyskusji publicznej i składaniu uwag.  
W dniach 21.12.2016r. - 13.01.2017r. odbyło się III wyłożenie projektu studium do 
publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w studium rozwiązaniami odbyła 
się w dniu 09.01.2017r. a uwagi zebrano do 03.02.2017r. Przeanalizowano  
i rozstrzygnięto uwagi złożone na etapie wyłożenia. Do projektu studium złożono  
2 uwagi, z których jedną uwzględniono a drugą uwzględniono częściowo (rozstrzygniecie  
z dnia 24.02.2017r.). 

17. Skorygowano i przygotowano projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag do 
uchwalenia. 

  SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM  
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1. WSTĘP  
Celem priorytetowym przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta Przemyśla jest zapewnienie właściwego poziomu życia 
mieszkańców naszego miasta. Studium nie jest dokumentem prawa miejscowego natomiast 
jest skierowany do organów samorządu.  Studium jest dokumentem wytyczającym politykę 
przestrzenną miasta i określa w sposób ogólny planowane kierunki przeznaczenia i zasady 
zagospodarowania całego terytorium miasta.  
Studium kreuje politykę przestrzenną miasta, a plan miejscowy ją konkretyzuje, stanowiąc 
prawo miejscowe w zgodzie z jego ustaleniami.  
Studium jest podstawa do ustalania szczegółowych zasad i warunków zagospodarowania  
w planach miejscowych.  
 
1.1. CEL OPRACOWANIA  
Celem niniejszej części opracowania jest określenie kierunków rozwoju i polityki 
przestrzennego zagospodarowania miasta Przemyśla w formie syntetycznej.  
 
1.2. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA 
Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Przemyśla zostało uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 26/2006  
z dnia 23 lutego 2006r. Ciągłe inwestycje i urbanizacja miasta spowodowały dezaktualizację 
Studium, przesądziło to o konieczności dokonania Oceny Aktualności Obowiązującego 
Studium.  Sporządzona Ocena Aktualności Obowiązującego Studium została uchwalona 
Uchwałą Nr 95/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2010r, która 
rekomendowała aktualizację obowiązującego studium w całości. 
Przystąpiono do opracowania zgodnie z Uchwałą Nr 13/2011 Rady Miejskiej  
w Przemyślu z dnia 24 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla  
– Aktualizacja 2004/2005 dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Przemyśla” opracowano 
na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych tj. Ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. 
zm.).  
 
1.3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE  
W celu zapewnienia koordynacji działań w zarządzaniu gospodarką przestrzenną zarówno na 
poziomie lokalnym jak i ponadlokalnym, w Studium zapewniono spójność niniejszego 
dokumentu z „Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego” 
poprzez uwzględnienie zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.  
 
2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA KIERUNKÓW ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA 
 
2.1. GŁÓWNE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ  
W Studium określono następujące główne cele polityki przestrzennej: racjonalizacja rozwoju 
funkcjonalno-przestrzennego miasta, rozwój infrastruktury technicznej, ochronę zabytków 
zachowanie walorów środowiska naturalnego, ochrona i podniesienie walorów środowiska 
kulturowego miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców.  
 
2.2. ZAKRES ZAPISU KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA 
PRZEMYŚLA 
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Dla realizacji przyjętych szczegółowych celów polityki przestrzennej, w Studium określono  
w szczególności:  
- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, 
- obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu  

i uzdrowisk, 
- obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego, zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, 
- kierunki rozwoju infrastruktury społecznej, 
- kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
- obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 
- obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, 
- obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwanie się mas ziemnych 
- obszary wyłączone spod zabudowy i z ograniczeniami w zabudowie, 
- kierunki rozwoju systemu transportowego miasta, 
- kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, 
- obszary problemowe miasta, 
- kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, 
- kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów, 
- ogólne wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów. 
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SYNTEZA 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
1. GŁÓWNA STRUKTURA PRZESTRZENNA MIASTA 
Obszar administracyjny miasta Przemyśla został podzielony na trzy główne jednostki 
przestrzenne tj. „JEDNOSTKA I. STARE MIASTO”, „JEDNOSTKA II. ŚRÓDMIEŚCIE” oraz  
"JEDNOSTKA III.  OGÓLNOMIEJSKA". 
 
1)  „JEDNOSTKA I. STARE MIASTO” - w ramach jednostki wyodrębiono: 

a) kwartał I.1. Stare Miasto: obejmujący historyczne centrum miasta z Rynkiem 
miejskim i lokacyjnym układem ulic,  

b) kwartał I.2. Zamek: obejmujący Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Kazimierzowskim, 
c) kwartał I.3. Miasto XIX i XX: obejmujący zabudowę XIX/XX wieczną  

w rejonie Placu Na Bramie i Dworca Kolejowego do Sanu, wzdłuż  
ulic: Mickiewicza, Dworskiego, Słowackiego – do ul. Leszczyńskiego,  

d) kwartał I.4. Podzamcze: obejmujący zespół zabudowy willowej  
i wielorodzinnej od wzgórza zamkowego na północny – zachód do ul. Wybrzeże 
Piłsudskiego,  

e) kwartał I.5. Park Miejski: obejmujący Park im. Jordana od ul. Św. Królowej 
Jadwigi, Parkowej i Jagiełły do szańców fortecznych i Fortu XVIc Trzy Krzyże, 

f) kwartał I.6. Zasanie XIX/XX: obejmujący zabudowę miejską  XVII – XX wieczną  
w rejonie Placu Konstytucji i ul. 3-go Maja na północ do kompleksu koszar po nasyp 
linii kolejowej w kierunku wschodnim, zabudowę na zachód wzdłuż Sanu do klasztoru 
SS. Felicjanek i do ul. Grunwaldzkiej, 

g) kwartał I.7. Koszary: obejmujący zespoły koszar w rejonie ulic: Okrzei i Zawiszy 
Czarnego oraz 3-go Maja i 29 –go Listopada,  

h) kwartał I.8. A – F: obejmujący zespoły klasztorne na terenie Starego Miasta. 
Podział na kwartały nastąpił ze względów konserwatorskich. Poszczególne kwartały 
posiadają odmienny charakter, jako zespoły urbanistyczne i architektoniczne 
ukształtowane w różnych okresach historycznych. Obszar podlega intensywnym 
procesom rewaloryzacyjnym i rewitalizacyjnym. Dotychczasowa funkcja nie uległa 
zmianie, jak również charakter reprezentacyjnego centrum miasta. Ze względu na 
przewagę funkcji usługowych tworzy tzw. „wielofunkcyjny obszar centralny”. 
 

2) „JEDNOSTKA II. ŚRÓDMIEŚCIE”  
Obszar wokół centralnej część miasta, gdzie skupiają się funkcje mieszkaniowe, 
administracyjne, handlowe, usługowe o największej koncentracji i aktywności 
społecznej. Pozytywną cechą przestrzeni tego obszaru jest występowanie wyraźnych cech 
zabudowy miejskiej – historycznej i współczesnej, o uformowanych granicach 
przestrzeni publicznych i ukształtowanych układach urbanistycznych oraz zespołów 
ogólnodostępnej zieleni urządzonej. Jej granicę stanowi pierścień wewnętrzny 
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl i obwodnica północno-wschodnia miasta. 
Nastąpił wyraźny podział JEDNOSTKI II ŚRÓDMIEŚCIE na cztery podstrefy o różnych 
dominujących funkcjach i zawierające w sobie „dzielnice” tworzące mniejsze, lecz 
wyodrębnione zespoły urbanistyczne: 
a) II.1. PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ, w której poza charakterem wielofunkcyjnym 

dominuje funkcja intensywnego mieszkalnictwa zorganizowanego w formie 
osiedlowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz terenami 
zieleni dla rekreacji  z naturalnie ukształtowanymi jarami, dolinami wciosowymi  
i potokami rozdzielającymi zespoły zurbanizowane. Obszar zurbanizowany tworzą 
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osiedla wielorodzinne: „Kmiecie”, „Rycerskie”, „Bielskiego”, „Kazanów”, 
„Popielów”, „Glazera” („Salezjańskie”), „Warneńczyka”, „Wieniawskiego” oraz 
jednorodzinne: „Rycerskie”, „Lipowica”, „Kazanów”. 
Podstrefa obsługiwana jest przez drogi zbiorcze i inne drogi pełniące taką funkcję,  
o przebiegu równoleżnikowym: Armii Krajowej, Opalińskiego, Bolesława Śmiałego, 
gen. Sikorskiego, Grunwaldzką oraz przebiegu południkowym: 3-go Maja, 
Paderewskiego, Glazera, Bielskiego. Podstrefa wyróżnia się bardzo atrakcyjną 
panoramą i korzystnym nasłonecznieniem stoków Lipowicy. Ze względu na funkcję 
mieszkaniową o dużej intensywności, istniejący układ komunikacji drogowej nie 
zapewnia dostatecznej obsługi i powiązań, szczególnie z innymi dzielnicami 
(dzielnica przemysłowa, dzielnica rekreacji i sportu) oraz usługowym centrum 
miasta,  jak również  wewnątrzdzielnicowych. 

 Wyodrębnione dzielnice: II.1. – KMIECIE, II.1. – RYCERSKIE,  
II.1. – KAZANÓW, II.1. – LIPOWICA 1. 

b) II.2. PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ, w której poza charakterem wielofunkcyjnym 
dominuje funkcja rozproszonego i mniej intensywnego mieszkalnictwa z zabudową 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz terenami zieleni dla rekreacji na 
stokach Winnej Góry z naturalnie ukształtowanymi jarami, rezerwatami przyrody.  
W południowej części dominują obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 
„Rogozińskiego”, „Stanisława Augusta”, „Kosynierów” i jednorodzinnej na Winnej 
Górze, które w większości tworzą rozproszone skupiska zorganizowanej zabudowy  
o korzystnych warunkach fizjograficznych w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. 
Są to obszary o relatywnie wysokich kosztach realizacji infrastruktury technicznej  
i komunikacyjnej ze względu na dużą różnicę wysokości (około 80,0m), 
skomplikowaną rzeźbę terenu i niekorzystne warunki geologiczne (osuwiska, słabe 
grunty). Podstrefa wyróżnia się bardzo atrakcyjną panoramą i korzystnym 
nasłonecznieniem stoków Winnej Góry. Przez teren jednostki przebiegają 
najważniejsze ciągi komunikacyjne, w tym droga krajowa nr 77 jako zrealizowana 
obwodnica północno-wschodnia. Dostępność komunikacyjna obszaru jest 
zadawalająca w zakresie komunikacji lokalnej oraz zbiorczej, łączącej poszczególne 
zespoły funkcjonalne. Należy spodziewać się, iż wokół nowych osi 
komunikacyjnych grupować się będzie najwięcej usług. 

 Wyodrębnione dzielnice: II.2. – WINNA GÓRA, II.2. – PODWINIE,  
II.2. – WILCZE 1. 

c) II.3. POŁUDNIOWO-ZACHODNIĄ, w której poza charakterem wielofunkcyjnym związanym 
ze Starym Miastem dominuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w osiedlach „Tatarskie”  
i „Wysokie Góry” oraz zabudowa mieszkalno-usługowa wzdłuż ul. Słowackiego („osiedle 
wojskowe”).  
W podstrefie znajduje się zespół nekropolii z cmentarzami wojennymi z I wojny światowej, 
cmentarzem żydowskim i cmentarzem komunalnym, zrewitalizowaną dla potrzeb turystyki  
i rekreacji częścią fortyfikacji od bramy Sanockiej do cmentarza wojennego z fortami: Trzy 
Krzyże, Zniesienie, bateriami: Tatarski Kopiec, Laboratorium  i wzgórzem Tatarski Kopiec - 
stanowi część obszaru Parku Sportowo- Rekreacyjnego.  
Wyodrębniona dzielnica: II.3. – PODGÓRZE. 

d) II.4.POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ, w której przeważa zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna od ul. Leszczyńskiego do ul. Bakończyckiej oraz wzdłuż  
ul. Lwowskiej, zespół marketów (WOH) wzdłuż ul. Lwowskiej a także zabudowa 
produkcyjno-magazynowo-składowa w rejonie ulic: Jasińskiego, Batorego  
i Lwowskiej. W podstrefie zlokalizowana jest również Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska, stanowiąca zalążek planowanego Parku Technologiczno- 
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Naukowego oraz zespół usług medycznych w Szpitalu Miejskim (dawniej Szpital 
Wojskowy) z kompleksem powojskowym wzdłuż ul. Słowackiego. 
Wyodrębnione dzielnice: II.4. – BAKOŃCZYCE 1, II.4. – LWOWSKIE. 
 

 

3) "JEDNOSTKA III.  OGÓLNOMIEJSKA" 
O zasięgu obejmującym pozostały obszar do granic miasta. W jednostce tej utrzymana 
jest delimitacja na 4 podstrefy o zidentyfikowanej funkcji wiodącej będącej kontynuacją  
czterech podstref Jednostki II. Śródmiejskiej. 
a)   III. 1. PÓŁNOCNO – ZACHODNIA: obejmuje obszar wzdłuż ul Węgierskiej i na 

północ od niej, w którym powstał zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
będący jaskrawym przykładem „dzikiej urbanizacji”. Zabudowa powstała na bazie 
dróg, a właściwie dróżek śródpolnych niespełniających żadnych parametrów 
technicznych dla dróg publicznych (szerokości, spadki, brak placów manewrowych, 
brak nawierzchni utwardzonej, itp., w terenach o bardzo niekorzystnej konfiguracji 
terenu dla przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej i komunikacji. Podobną 
tendencję do dzikiej zabudowy można zaobserwować w terenach położonych na 
południe od ul. Wysockiego. W chwili obecnej system dróg zbiorczych ogranicza się 
do odcinków ul. Wysockiego i Węgierskiej tworzących strefy wjazdowe do miasta, 
lecz prowadzące do przeciążonego układu komunikacyjnego centrum, bez 
możliwości przejazdu  nieistniejącym układem obwodowym lub zbiorczym. 
W podstrefie brakuje dróg zbiorczych, szczególnie w zachodniej jej części, w której 
niezbędna jest droga łącząca ul. Wysockiego i Węgierską oraz w pespektywie  
ul. Sanocką przez nowy most na Sanie. Podstrefa wyróżnia się bardzo atrakcyjną 
panoramą i korzystnym nasłonecznieniem stoków Lipowicy i Ostrowa. Funkcja 
obszaru kontynuowana jest poza granicami miasta w gminie Przemyśl. 

 Wyodrębnione dzielnice: III.1. – OSTRÓW, III.1. – LIPOWICA 2. 
b)   III.2. PÓŁNOCNO-WSCHODNIA: obejmuje obszar zawarty pomiędzy ulicami 

Krakowską, obwodnicą północno-wschodnią (Aleja Wolności, most Brama 
Przemyska, Aleja Solidarności) i magistralą kolejową, w którym znajdują się: 
zorganizowany zespół zabudowy jednorodzinnej „Budy”, kompleks usług 
medycznych Szpitala Wojewódzkiego z zespołem zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz niezurbanizowane tereny rolne i ogrodnicze z rozproszoną 
zabudową zagrodową i podmiejską oraz ciepłownia miejska. Ze względu na bardzo 
dobre warunki dla rozwoju funkcji mieszkaniowej oraz kontynuacji funkcji 
usługowej ponadlokalnej, obszar stanowi strategiczną rezerwę rozwojową 
mieszkalnictwa oraz planowaną lokalizację nowego cmentarza komunalnego. 
Funkcja zabudowy mieszkaniowej podmiejskiej jest kontynuowana poza granicą 
wschodnią miasta w sołectwach Buszkowiczki i Buszkowice w gminie Żurawica. W 
południowej części podstrefy, w dzielnicach położonych pomiędzy rzeką San, 
odcinkiem obwodnicy północno-wschodniej (Aleja Wolności, most Brama 
Przemyska, Aleja Solidarności) i magistralą kolejową E30 zlokalizowane są zespoły 
zabudowy w przewadze jednorodzinnej, rozproszonej, o niskim wskaźniku 
intensywności zabudowy około 0,3 w dzielnicach „Wilcze” i „Przekopana”, tereny 
ogrodów działkowych i zieleni nieurządzonej w dolinie Sanu oraz kompleks 
oczyszczalni ścieków w widłach Sanu i Wiaru. Ze względu na zagrożenie 
powodziowe ta część podstrefy ma niewielkie znaczenie dla urbanizacji miasta. 
Szansą dla rozwoju może być realizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych, które 
pozwolą na kontynuowanie istniejących funkcji. 

 Wyodrębnione dzielnice: III.2. – BUDY, III.2. – MONTE CASSINO,  
III.2. – WILCZE 2, III.2. – PRZEKOPANA 1. 
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c) III.3. POŁUDNIOWO-ZACHODNIA, obejmuje przeważająca ilość miejskich 
terenów zieleni otwartej i uporządkowanej, w tym prawnie chronione fragmenty 
Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i Przemysko-Dynowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oraz tereny produkcji rolniczej i ogrodniczej, 
Ukształtowanie terenu oraz lokalizacja już zrealizowanych lub będących w trakcie 
realizacji usług (w rejonie ulic Sanockiej i Pasteura) sprzyja rozwojowi Parku 
Sportowo-Rekreacyjnego z ofertą usług o charakterze ponadlokalnym i regionalnym 
oraz zaplecza pensjonatowo – hotelarskiego w formie nowych zespołów zabudowy 
lub w istniejących budynkach przekształcanych dla potrzeb turystyki i rekreacji  
w dzielnicach „Zielonka”, „Kruhel”. Rozwój tej funkcji wymaga również rozbudowy 
istniejącego układu drogowego o kolejną przeprawę mostową na Sanie i realizacji 
dróg z północy na południe.  Elementem sprzyjającym procesowi urbanizacji będzie 
otwarcie turystycznego przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach, które 
ożywi rozwój usług turystycznych w miejscowościach Malhowice, Stanisławczyk, 
Hermanowice w gminie Przemyśl, a w Przemyślu, w sąsiedztwie ul. J. Słowackiego 
zgodnie z planami miejscowymi powstaną centra usługowe „Cegielnia”  
i „Herburtów”. Tereny sąsiadujące z ul. Słowackiego stanowią strategiczną rezerwę 
dla rozwoju mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, dla których należy 
przewidzieć układ nowych dróg: zbiorczą od skrzyżowania ul. Słowackiego  
z obwodnicą południowo-wschodnią miasta (jako jej przedłużenie w kierunku 
zachodnim) do skrzyżowania z ul. Sanocką (droga krajowa nr 28) oraz siecią dróg 
lokalnych i dojazdowych. Dla rozwoju podstrefy niezbędna jest modernizacja 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 od granicy miasta do planowanego przejścia 
granicznego w Malhowicach, jako drogi głównej (kontynuacja ul. Słowackiego). 

 Wyodrębnione dzielnice: III.3. – PRAŁKOWCE, III.3. – ZIELONKA,  
III.3. – KRUHEL, III.3. – PIKULICE. 

d)   III.4. POŁUDNIOWO-WSCHODNIA, obejmuje obszary rozwoju funkcji 
produkcyjnych przemysłowych i magazynowo-składowych, współtworząc między 
innymi, specjalną strefę ekonomiczną i tereny planowanych stref gospodarczych. 
Obszar ten sukcesywnie podlega procesom modernizacyjnym w zakresie 
infrastruktury technicznej, w tym drogowej, co uatrakcyjniło zaniedbany od lat 
obszar  
tzw. „dzielnicy przemysłowej” miasta. Wymagania współczesnego transportu 
towarów znalazły odzwierciedlenie w poprawie jakości istniejącego układu. 
Niemniej jednak nadal obszar wymaga ciągłego dostosowania szerokości i nośności 
ulic do ciężkiego transportu. Większość układu drogowego wymaga, może poza 
ulicą Lwowską, która odpowiada warunkom technicznym drogi głównej o ruchu 
przyspieszonym, uzupełnienia terenów dróg do ich normowych szerokości.  
Ulice: Jasińskiego, Topolowa, Sielecka oraz Ofiar Katynia pełnią role ulic 
zbiorczych, lecz ich nieprzystosowanie techniczne powoduje szybkie zużycie 
nawierzchni, zniszczenia poboczy, itp. Rozwój specjalnej strefy ekonomicznej na 
południe od ulicy Bakończyckiej jest ściśle związany z obwodnicą południowo  
– wschodnią łączącą ulice: Lwowską i Słowackiego oraz przebudową  
ul. Słowackiego do klasy drogi głównej, obsługujących cały ten obszar. Obszar 
przeznaczony dla rozwoju strefy ekonomicznej posiada duże rezerwy rozwojowe  
w postaci wolnych terenów inwestycyjnych. W zakresie rozwoju turystyki  
o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym przewidziana jest rewitalizacja 
nieczynnej linii kolejowej Przemyśl – Malhowice – Krościenko – Użgorod, która 
łącznie z otwarciem przejścia granicznego w Malhowicach może stać się motorem 
rozwoju południowej części gminy Przemyśl w ramach MOF-u i gminno-miejskiego 
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systemu usług turystycznych w strefie. W podstrefie istnieją małe zespoły zabudowy 
zagrodowej i podmiejskiej, szczególnie wzdłuż rzeki Wiar przy granicy z sołectwem 
Krówniki w gminie Przemyśl, które wymagają separacji i ochrony od uciążliwości 
funkcji przemysłowych.  

 Wyodrębnione dzielnice: III.4. – BAKOŃCZYCE 2, III.4. – PRZEKOPANA 2. 
 

4) PARK SPORTOWO – REKREACYJNY  
PRZEMYSKI PARK SPORTOWO-REKREACYJNY jest jednostką funkcjonalną 
obejmującą: 
 część rzeki San od granicy zachodniej miasta do mostu im. Siwca, 
 północne nabrzeże Sanu w Dzielnicy II.1. Kmiecie, w Jednostce I. Stare Miasto  

i Dzielnicy II.2. Podwinie: z kąpieliskiem, bulwarem nadsańskim, placem zabaw, 
przystanią i boiskiem „Czuwaj” oraz basenem miejskim, 

 południowe nabrzeże Sanu od przepławki przy ujęciu wody dla miasta w Dzielnicy 
III. 3. Prałkowce, przez Jednostkę I. Stare Miasto do mostu im. Siwca w dzielnicy  
II.2. Wilcze I: z terenami sportowo – rekreacyjnymi od Sanu do ul. Sanockiej  
i Wybrzeża J. Piłsudskiego z K.S. „Polonia”, „Oczkami Wodnymi”, stacją dolną 
wyciągu krzesełkowego, parkingiem, lodowiskiem, hotelem i bulwarem nadsańskim, 

 Park Miejski w Jednostce I. Stare Miasto, 
 tereny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl od Bramy Sanockiej do Baterii XVIa 

„Laboratorium”, 
 stok narciarski, tor saneczkowy, wyciąg krzesełkowy i tereny przeznaczone w planach 

miejscowych dla funkcji sportowo – rekreacyjnej i hotelowo – pensjonatowej  
w Dzielnicy III.3. Zielonka. 

Park podlega stałej rozbudowie i przekształceniom dla rozwoju funkcji wiodącej  
i statusu ośrodka usług ponadlokalnych. 
 

5) RZEKA SAN 
Rzeka San jest jednym z najważniejszych elementów krajobrazu miasta, kształtującym 
jego rozwój od czasów średniowiecznych i pełniącym różne funkcje w historii: obronne, 
źródło zaopatrzenia miasta w wodę, szlak transportowy, a obecnie również: korytarz 
ekologiczny i miejsce rekreacji.  
a) funkcje o znaczeniu europejskim i krajowym: jako element europejskiej sieci Natura 

2000 stanowi Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla 
wspólnoty (OZW) „Rzeka San”, kod PLH 180007, jako korytarz ekologiczny  
o znaczeniu krajowym. 

b) funkcje o znaczeniu regionalnym: jako uczestnik i beneficjent regionalnego programu 
rozwoju produktu turystycznego „Dolina Błękitnego Sanu”. 

c) funkcje o znaczeniu ponadlokalnym: jako źródło zaopatrzenia w wodę miasta  
i poprzez sieci wodociągowe – gmin sąsiednich, jako trasa spływów turystycznych, 

d) funkcje o znaczeniu lokalnym: razem z doliną Sanu jako główny korytarz 
przewietrzania miasta, jako miejsce rekreacji, kąpielisko miejskie, akwen wędkarski. 
 

6) TWIERDZA PRZEMYŚL 
Zespół fortyfikacji Cesarstwa Austro – Węgierskiego z okresu I wojny światowej,  
w mieście obejmujący głównie wewnętrzny pierścień Twierdzy tzw. Obwód Noyon,  
w gminach sąsiednich – pierścień zewnętrzny. Całość objęta działaniami 
rewaloryzacyjnymi w ramach Związku Gmin Fortecznych. Ze względu na unikalną 
wartość historyczną może stać się główną atrakcją turystyczną miasta i regionu. 
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7) GŁÓWNY SYSTEM TRANSPORTOWY MIASTA 
a) komunikacja drogowa 

Główny system komunikacji drogowej składa się z: 
 drogi krajowej nr 28 (DK28): Zator – Sucha Beskidzka – Jordanów – Rabka Zdrój 

– Nowy Sącz – Grybów – Gorlice – Jasło – Krosno – Sanok – Bircza – Krasiczyn 
– Przemyśl – Medyka – granica państwa, 

 drogi krajowej nr 77 (DK77): Lipnik – Sandomierz – Gorzyce – Stalowa Wola  
– Nisko – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław – Radymno – Przemyśl, 

 drogi wojewódzkiej nr 884 (DW884): granica miasta Przemyśl – Krzywcza  
– Dubiecko – Bachórzec – Bachórz – Dynów – Barycz – Domaradz, 

 drogi wojewódzkiej  nr 885 (DW885): granica miasta Przemyśl – Hermanowice  
– granica państwa, 

 dróg miejskich o klasie technicznej co najmniej zbiorczej. 
b) komunikacja kolejowa 
 magistrala kolejowa E30 będąca elementem III Paneuropejskiego Korytarza 

Transportowego, łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Przez Polskę przebiega na 
trasie od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec – Legnicę – Wrocław – 
Opole – Kędzierzyn- Koźle – Zabrze – Katowice – Trzebinię – Kraków – Tarnów 
– Rzeszów – Przemyśl do granicy państwa z Ukrainą w Medyce. 

 proponowana do reaktywacji nieczynna linia kolejowa 102: Przemyśl  
– Malhowice – granica państwa – Niżankowice (Ukraina) – Chyrow (Ukraina)  
– granica państwa – Krościenko – Zagórz. 

 
Główne elementy struktury przestrzennej miasta zostały przedstawione na rysunku nr 1. 
 



 
Rys Nr 1 Główne Struktury Przestrzenne.
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2. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA 
Za główne kierunki rozwoju systemu środowiska przyrodniczego miasta uznano: 

1) rewaloryzację, ochronę i rozwój istniejących zasobów środowiska przyrodniczego oraz 
zmniejszanie negatywnego wpływu działalności człowieka na to środowisko, 

2) ochronę terenów cennych krajobrazowo i przyrodniczo. 
 

1) ZADANIA OCHRONNE 
1) Ochroną należy objąć przede wszystkim te elementy systemu ekologicznego, które 

stanowią część lub kontynuację  krajowego i regionalnego systemu ekologicznego, są 
nimi: 
a) kompleksy leśne w południowo-zachodniej części miasta wchodzące w zasięg 

obszarów Natura 2000 i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, 
b) dolina rzeki San – główny korytarz ekologiczny miasta, 
c) dolina rzeki Wiar wraz z innymi potokami. 

2) Niezbędne jest utrzymanie spójnego systemu powiązań przyrodniczych w mieście 
poprzez: 
a) zachowanie ciągłości naturalnych korytarzy ekologicznych, jakimi są przede 

wszystkim dolina rzeki San i Wiar, doliny innych cieków, 
b) ochronę węzłów ekologicznych, jakimi są istniejące ekosystemy leśne i tereny 

zadrzewień oraz mniejsze, 
c) zachowanie wzajemnych powiązań obszarów chronionych z innymi cennymi 

przyrodniczo obszarami na terenie miasta, 
d) ochronę i użytkowanie lasów zgodnie z zasadami określonymi w planach 

urządzenia lasów.  
3) Ze względu na wyjątkowe wartości krajobrazowe niektórych obszarów miasta 

wskazano je w studium jako obszary, w których należy wprowadzić szczególne 
ustalenia dotyczące przeznaczenia i użytkowania terenów oraz ograniczenia dotyczące 
lokalizowania nowej zabudowy. 

 
2) PODSTAWOWY SYSTEM PRZYRODNICZY I UZUPEŁNIAJĄCY SYSTEM 

PRZYRODNICZY MIASTA.  
Podtrzymuje się na terenie miasta działania ochronne obiektów i obszarów  
o szczególnej wartości dla środowiska przyrodniczego, które są objęte różnymi formami 
ochrony prawnej lub są proponowane do objęcia tą ochroną. Działania będące skutkiem 
tych form ochronny stanowią priorytet w stosunku do innych celów inwestycyjnych 
odnoszących się do tych obszarów i obiektów.  

 
 
3. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 

Wynikający z uwarunkowań historycznych zawartych w 1. Części Studium: 
„UWARUNKOWANIA” status wielokulturowego ośrodka z unikalnymi zabytkami 
dziedzictwa kulturowego wkomponowanymi w atrakcyjny krajobraz przyrodniczy należy 
bezwzględnie zachować dla przyszłych pokoleń i rozwijać nadal we współczesnych 
warunkach geopolitycznych. 
Niejednorodne nasycenie przestrzeni miejskiej obiektami i zespołami zabytkowymi oraz 
wielorakość ich charakteru, form, rangi oraz zasięgu powodują konieczność zróżnicowanego 
podejścia do zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego. W Studium ustala się zakres 
wielotorowego działania ochronnego, mającego na celu zachowanie, uczytelnienie oraz 
ekspozycję zabytków w zależności od ich znaczenia w krajobrazie kulturowym miasta, 
regionu, kraju: 
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 znaczenie międzynarodowe: unikatowy zespół militarny Twierdzy Przemyśl, 
 znaczenie krajowe: kontynuacja statusu znaczącego miejskiego ośrodka rozwoju od 

czasów średniowiecznych (najważniejszy gród wśród grodów czerwieńskich, miasto 
królewskie w Rzeczypospolitej, miasto garnizonowe w Cesarstwie Austro-Węgierskim, 
miasto powiatowe, wojewódzkie i ponownie powiatowe w okresie współczesnym), 

 obiekty o znaczeniu regionalnym: zespół palatium i rotundy, gród 
wczesnośredniowieczny wraz z zamkiem (Wzgórze Zamkowe), historyczny układ 
urbanistyczny Starego Miasta wraz z fragmentami zachowanych murów obronnych 
i historyczną zabudową, zespół katedralny, zabudowa miasta z przełomu XIX /XX wieku 
o eklektyczno-secesyjnym charakterze, panorama miasta, wielonarodowościowa 
nekropolia cmentarzy z I i II wojny światowej,  

 pozostałe zachowane wartości historyczne: obiekty i zespoły zabudowy historycznej  
i współczesnej.  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla  
w części dotyczącej kierunków i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego uwzględnia główne 
założenia zawarte w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 
2012-2016, przyjętym uchwałą nr 297/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 
2012 r.  

 
1) UKŁAD URBANISTYCZNY MIASTA: 
Elementarnym zagadnieniem przestrzeni miejskiej, świadczącym o ciągłości historycznej, 
obszarowej i kulturowej jest zachowany układ urbanistyczny wraz z zabudową. Historyczny 
układ przestrzenny miasta wyróżnia się zwartością i wysokim stopniem zachowania 
historycznie ukształtowanej struktury urbanistycznej. 
Cel: Zachowanie i odtworzenie zatartych historycznych struktur przestrzennych miasta oraz 
zabudowy a także poprawa ich jakości. 
 
2) ZESPÓŁ TWIERDZY PRZEMYŚL. 
Jednym z najcenniejszych zespołów historycznych, o znaczeniu międzynarodowym na terenie 
miasta jest Twierdza Przemyśl. Dotychczas indywidualne wpisy do rejestru zabytków 
posiadają pojedyncze obiekty twierdzy. Szczególnie ważna jest kompleksowa ochrona 
obiektów twierdzy wraz z wprowadzonymi w Studium strefami ochronnymi z zakazami  
i ograniczeniami przekształceń, wskazaniem stref ekspozycji, określeniem osi widokowych. 
Istotne jest wskazanie przeznaczenia i współczesnych funkcji dla zachowanych obiektów. 
 
 
4. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ     
 
1) KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ 
Wartość przyrodnicza występujących na obszarze miasta gleb jest wysoka, co powoduje, iż na 
obrzeżach Przemyśla istnieje 1 373 gospodarstw rolnych, w których na powierzchni 392 ha 
prowadzi się uprawy zbożowe oraz ogrodniczo-sadownicze. Dominującym kierunkiem 
zasiewów są rośliny zbożowe, zajmujące 57% powierzchni gruntów rolnych. Na terenie 
miasta dominują małe gospodarstwa, o przeciętnej powierzchni do 1 ha. 
Ponieważ znaczną cześć obszarów miasta stanowią tereny zurbanizowane, w ich obrębie wyklucza się trwałe 
wykorzystanie ziem w celach rolniczych. W planach miejscowych dla obszarów urbanizujących się sposób 
użytkowania ograniczany jest przeważnie do rozwoju gospodarki turystycznej w zespołach 
zabudowy zagrodowej przekształconej w ośrodki agroturystyczne i rekreacyjne oraz jako 
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specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze i sadownicze. Generalnie jednak obserwuje się 
tendencję do przekształcania gospodarstw rolnych w zabudowę jednorodzinną na dużych 
działkach, stwarzających możliwość łączenia funkcji mieszkalnej i rekreacyjnej. 
 
 
5. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI  

I OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH 
 
1) OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ 
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią zdefiniowane są w ustawie Prawo wodne. 
W studium obszary zagrożone powodzią zostały wyznaczone w oparciu o mapę zagrożenia 
powodziowego sporządzoną przez Prezesa KZGW, przekazaną przez Dyrektora RZGW  
w Krakowie w 2015r., na której to mapie wskazano: 
 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie  

i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), - szczególnego zagrożenia powodzią, 
 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz 

na 100 lat (Q 1%) – szczególnego zagrożenia powodzią, 
 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 

500 lat (Q 0,2%), 
 obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału 

przeciwpowodziowego, 
 

2) OBSZARY ZAGROZONE OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 
Na terenie miasta Przemyśla występują obszary, na których ze względu na budowę 
geologiczną i rzeźbę mogą pojawiać się osuwiska. Osuwiska są na terenie miasta Przemyśla 
poważnym zagrożeniem. Na obszarze miasta zarejestrowano łącznie 124 osuwiska, o łącznej 
powierzchni  446,45 ha co  stanowi prawie 10 % powierzchni całej gminy miejskiej.  
Często zagrażają obiektom budowlanym. Występują lokalnie i związane są najczęściej  
z podcięciem skarp przez drogi lub budowę budynków. W ostatnich latach powodowane są 
przez płytkie wody stokowe. Identyfikacja osuwisk zaobserwowanych oraz nowo 
pojawiających się – wymaga współpracy ze służbami geologicznymi. 
W ramach Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej – SOPO, ogólnopolskiego programu 
Państwowego Instytutu Geologicznego, którego celem jest rozpoznanie, udokumentowanie  
i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie 
zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego  
i powierzchniowego na wybranych osuwiskach, opracowano „Mapę osuwisk i terenów 
zagrożonych ruchami masowym dla miasta Przemyśla”. Na w/w mapie zidentyfikowane  
zostały osuwiska: aktywne ciągle, okresowo aktywne i nieaktywne a także tereny zagrożone 
ruchami masowymi. 
 
6. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA. 
Celem strategicznym w rozwoju miasta jest stworzenie sprawnego systemu transportowego 

zapewniającego: 
 dostępność komunikacyjną miasta w układzie międzynarodowym, krajowym  

i regionalnym, 
 sprawność układów tranzytowych opartych głównie na drogowych obwodnicach miasta 

i kolei, 
 sprawność układu ulic miejskich z segregacją ruchu zbiorczego i lokalnego, 

zapewniającego dostępność komunikacyjną dzielnic, szczególnie dla transportu 
publicznego, 
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 zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ulic i mieszkańców poprzez stałą 
modernizację układu komunikacyjnego i podnoszenie parametrów technicznych dróg, 

 zapewnienie alternatywnego systemu komunikacji publicznej z wykorzystaniem tras 
kolejowych, 

 budowę ciągów pieszych, pieszo- rowerowych i rowerowych dla rekreacji i jako 
alternatywnego w stosunku do transportu publicznego systemu połączeń 
komunikacyjnych międzydzielnicowych i lokalnych, 

 stopniową eliminację ruchu samochodowego w terenach rekreacyjnych miasta  
oraz w zabytkowym centrum miasta, w których powinien dominować ruch pieszy  
i rowerowy. 

 
7. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
1) Kierunki zaopatrzenie w wodę 
Cele strategiczne: Zapewnienie spełniającego normy jakościowe i niezawodne zaopatrzenie  
w wodę w ramach Projektu pod nazwą: „Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności 
zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągu 
miasta Przemyśla”. 
2) Kierunki rozwoju sieci kanalizacyjnej:  
Powinny zmierzać do zapewnienia odbioru ścieków dla nowych terenów zurbanizowanych 
oraz przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 
3) Kierunki rozwoju sieci elektroenergetycznej:  
Powinny zmierzać do zapewnienia obsługi elektroenergetycznej na nowych terenach 
zurbanizowanych i przewidzianych do uzupełnienia. 
4) Kierunki zaopatrzenie w ciepło 
Podstawowym centralnym źródłem ciepła w mieście pozostaje Ciepłownia Zasanie, która 
zaopatruje w ciepło lewobrzeżną i częściowo prawobrzeżną część miasta. W celu poprawy 
stanu środowiska należy sukcesywnie likwidować na terenie miasta tradycyjne, węglowe 
źródła ogrzewania zasobów mieszkaniowych, szczególnie w dzielnicach Stare Miasto  
i Śródmieście.  
5) Kierunki zaopatrzenie w gaz ziemny oraz gazociągi przesyłowe 
Niezbędne działania inwestycyjne: rozbudowa sieci gazowych w obszarach dotychczas jej 
pozbawionych lub w obszarach, gdzie standard obsługi jest niepełny (zbyt małe przekroje, 
częste awarie), sukcesywna wymiana na nowe, odcinków sieci gazowniczej o zbyt małych 
przekrojach w stosunku do obciążenia lub o dużej awaryjności. 
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8. KIERUNKI PRZEZNACZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 
 
JEDNOSTKI FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE I DZIELNICE: 
 
JEDNOSTKA PRZESTRZENNA I. – STARE MIASTO stanowi jedną wielofunkcyjną 
dzielnicę. 
 Dzielnica I.– STARE MIASTO 
Dzielnica wielofunkcyjna położona po obu stronach Sanu i obejmująca rzekę, stanowiącą 
części jednostek: Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”, „Głównego Centrum  
i Pasma Rozwoju Usług” miasta o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym. Obejmuje część 
terenu magistrali kolejowej E-30, wchodzącej w skład III Transeuropejskiego Korytarza 
Transportowego i głównego systemu transportowego miasta oraz odcinki dróg klasy głównej  
i zbiorczej będące częścią głównego systemu transportowego miasta. Dzielnica została 
podzielona na historyczne kwartały o różnym charakterze: I.1. – Stare Miasto, I.2. – Zamek, 
I.3. – Miasto XIX/XXw., I.4. – Podzamcze, I.5. – Park, I.6. – Zasanie XIX/XXw.,  
I.7. – Koszary, I.8. – A zespół klasztorny o.o. Reformatów, I.8. – B zespół klasztorny  
s.s. Karmelitanek, I.8. – C zespół klasztorny s.s. Benedyktynek, I.8. – D zespół klasztorny  
o.o. Bazylianów, I.8. – E zespół klasztorny o.o. Salezjanów, I.8. – F zespół klasztorny  
s.s. Felicjanek. 
Dopuszczalne działania inwestycyjne: stała rewaloryzacja i rewitalizacja dzielnicy, 
uzupełnienia zabudowy w uzasadnionych analizami lokalizacjach w historycznych 
kwartałach, przebudowa, nadbudowa dopuszczalna j.w. Konieczne inwestycje w zakresie 
parkingów ogólnodostępnych i lokalnych dla mieszkańców w formie budynków 
wielokondygnacyjnych, zespołów podziemnych i naziemnych. Konieczne jest zachowanie 
funkcji mieszkaniowej w dzielnicy. Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia 
powodzią, w części dzielnicy występują osuwiska. 
Jednostka przestrzenna I. – Stare Miasto podlega ochronie: konserwatorskiej A, B i C, 
krajobrazowej, jako „Strefa ochrony Starego Miasta”, przyrodniczej: w kwartale I.5. Park, 
jako element Podstawowego Systemu Przyrodniczego oraz w całym przebiegu rzeki San, jako 
element „Natura 2000”, korytarz ekologiczny i korytarz przewietrzania miasta, GZWP, tereny 
zamknięte o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, 
chronione na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: część zurbanizowaną 
U/WM/MN – jako przestrzeń wielofunkcyjną, tereny niezurbanizowane US/ZP, US/ZP/WS 
oraz tereny zamknięte TZ. 
I.1.U/MW/MN: obszar zurbanizowany staromiejski z zabudową usług publicznych, usług 
ogólnomiejskich wszystkich kategorii poza przemysłową (produkcyjną, magazynowo – 
składową), mieszkaniową, także centralny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej. Funkcja 
podstawowa: obszar wielofunkcyjny. Funkcje dopuszczalne: usługi wszystkich kategorii poza 
przemysłową, mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, mieszane. 
I.1.U/MW/MN/o1: obszar zurbanizowany staromiejski z zabudową usług publicznych, usług 
ogólnomiejskich wszystkich kategorii - jak wyżej, lecz na obszarach osuwisk czasowo 
aktywnych z zakazem nowej zabudowy, rozbudowy i nadbudowy. 
I.1.U/MW/MN/o2-3: obszar zurbanizowany staromiejski z zabudową usług publicznych, 
usług ogólnomiejskich wszystkich kategorii - jak wyżej, lecz na obszarach osuwisk 
nieaktywnych z ograniczeniami zabudowy. Funkcje dopuszczalne: wszystkie funkcje jak dla 
terenu I.1.U/MW/MN po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla 
całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej, jako obowiązkowa dla badań przez organ 
administracji właściwy do spraw geologii a w przypadku negatywnego wyniku ww. badań - 
zieleń urządzona. 
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I.1.US/ZP/WS: tereny sportowo – rekreacyjne, zieleni urządzonej i rzeki San z nabrzeżami, 
stanowią także część Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny” oraz Jednostki 
Przestrzennej „Rzeka San”, również korytarz przewietrzania miasta z ograniczeniami 
zabudowy. Funkcja podstawowa: usługi sportowo – rekreacyjne, zieleń urządzona, rzeka San 
jako teren wód powierzchniowych śródlądowych i miejsce poboru wody dla miasta. Funkcje 
dopuszczalne: elementy systemu komunikacji publicznej, w tym nowe mosty, kładki piesze, 
rowerowe przez San, parkingi, przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej.  
I.1.US/ZP: teren Parku Miejskiego i wzgórza zamkowego (kwartały: I.2. Zamek i I.5. Park), 
także część Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”. Funkcja podstawowa: 
tereny rekreacji, usługi kultury. Funkcje dopuszczalne: usługi hotelarskie, gastronomiczne, 
edukacyjne, administracyjne. 
TZ: tereny zamknięte.  
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach Niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.  Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy. 
Zasięg terytorialny Dzielnicy I.– Stare Miasto uwidoczniony jest na mapie "Kierunków zmian 
w przeznaczeniu terenów". 
 
JEDNOSTKA PRZESTRZENNA II. – ŚRÓDMIEŚCIE  
Wszystkie dzielnice Jednostki Przestrzennej w obszarze leżącym wewnątrz pierścienia 
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl objęte są ochroną konserwatorską, jako strefa „C”. 
 
a) CZĘŚĆ PÓŁNOCNO – ZACHODNIA II.1. 
Dzielnica II.1. – KMIECIE o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 
podstawowymi, z dostępem do rzeki San, zabudowa w przewadze typu osiedlowego. Od 
strony południowej dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną „Rzeka San”. Konieczne 
utrzymanie charakteru zabudowy osiedli z własnymi centrami usług podstawowych i układem 
urbanistycznym. Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią. 
Dzielnica II.1. – KMIECIE podlega ochronie: konserwatorskiej: C, krajobrazowej: „Strefa 
ochrony zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kmiecie”, „Strefa ochrony wybrzeży Sanu - 
Kmiecie”, przyrodniczej: w całym przebiegu brzegu rzeki San jako element Podstawowego 
Systemu Przyrodniczego oraz jako „Natura 2000”, korytarz ekologiczny, korytarz 
przewietrzania miasta, obszar GZWP. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
II.1.MW: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedlowej z usługami 
podstawowymi i własną zielenią osiedlową, komunikacją drogową i pieszą. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna z usługami lokalnymi. Funkcja dopuszczalna: 
mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa, 
II.1.U 1: teren lokalnego zespołu usług podstawowych. Funkcja podstawowa i dopuszczalna: 
usługowa.  
II.1.U 2: teren lokalnego zespołu usług podstawowych oraz oświatowych ponaddzielni- 
cowych, Funkcja podstawowa: usługowa, Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo - usługowa, 
II.1.US/ZP: teren rekreacyjno - sportowy obejmujący lewy brzeg rzeki San, stanowi część 
Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”. Funkcja podstawowa: usługi 
sportowo – rekreacyjne, tereny zieleni urządzonej. Funkcje dopuszczalne: funkcje 
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komunikacji publicznej, w tym nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez San, 
przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej. 
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.  Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy. 
 
Dzielnica II.1. – RYCERSKIE - dzielnica z dominującą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną, usługami lokalnymi (lokalne centra towarzyszące zespołom 
zabudowy, usługi miejskie wyższego rzędu: cmentarz komunalny, szkoła ponadgimnazjalna. 
Od strony zachodniej sąsiedztwo Jednostki Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”. W części 
dzielnicy występują osuwiska. Dzielnica II.1. – RYCERSKIE podlega ochronie: 
konserwatorskiej: C, krajobrazowej jako „Strefa ochrony zabudowy ulicy Bielskiego”, 
przyrodniczej: Cmentarz Zasański jako element Podstawowego Systemu Przyrodniczego oraz 
tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej i ogrody działkowe jako element Uzupełniającego 
Systemu Przyrodniczego, częściowo obszar GZWP. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
II.1.MW: tereny zabudowy wielorodzinnej typu osiedlowego z usługami podstawowymi  
i własną zielenią osiedlową, komunikacją drogową i pieszą. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa wielorodzinna z usługami lokalnymi. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna, mieszkaniowo- usługowa, uzupełnienia usług o charakterze podstawowym 
oraz rekreacyjnym. 
II.1.MW/U1: zespoły budynków wielorodzinnych mieszkalno - usługowych zlokalizowane  
w sąsiedztwie ulic i ze względu na uciążliwość komunikacyjną z dopuszczalnym 
przekształcaniem mieszkań na powierzchnię usług na parterach i niższych kondygnacjach. 
Funkcja podstawowa: wielorodzinna mieszkaniowo – usługowa. Funkcja dopuszczalna: 
usługowa, rekreacyjno – sportowa. 
II.1.MW/U2:  zespół budynków wielorodzinnych mieszkalno – usługowych na terenie 
powojskowym, z koniecznością uregulowania spływu wód powierzchniowych. Funkcja 
podstawowa: wielorodzinna mieszkaniowo – usługowa. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna, usługowa, rekreacyjno – sportowa. 
II.1.MW/U3:  zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych i mieszkalno  
– usługowych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo–usługowa. Funkcja dopuszczalna: 
mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, rekreacyjno – sportowa. 
II.1.U/MW1: centrum usługowe lokalne z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Funkcja podstawowa: usługi podstawowe i związane z funkcją terenu 
cmentarza komunalnego. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa wielorodzinna. 
II.1.MN: zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej w formie osiedli  
i rozproszonej, jako zespoły uzupełniające w terenach MW. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa wielorodzinna, 
mieszkaniowo-usługowa i usługowa. 
II.1.MN/o: zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej w formie 
osiedli i rozproszonej na obszarach zagrożonych ruchami masowymi  
z ograniczeniami zabudowy. Funkcja dopuszczalna: jak dla terenów II.1.MN po pozytywnym 
wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla części 
osuwiska określonej, jako obowiązkowa dla badań przez organ administracji właściwy do 
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spraw geologii albo tereny produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej  
i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań. 
II.1.MN/U1: enklawy zabudowy mieszkaniowo - usługowej w terenach mieszkaniowych 
jednorodzinnych i usługowych. Funkcja podstawowa: mieszkaniowo – usługowa. Funkcja 
dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, wskazane dalsze przekształcenia 
powierzchni mieszkalnej dla usług szczególnie w sąsiedztwie ulic (do 100%). 
II.1.MN/U2: teren powojskowy do stopniowej zabudowy z koniecznością uregulowania 
spływu wód powierzchniowych. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna, 
mieszkaniowo– usługowa. Funkcja dopuszczalna: usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna, 
rekreacyjno – sportowa.  
II.1.MN/ZC/ZP: obecnie teren produkcji ogrodniczej, jako rezerwa dla rozwoju różnych 
form zurbanizowania. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna w sąsiedztwie  
ul. Bielskiego, teren dla poszerzenia cmentarza komunalnego w kierunku zachodnim  
i północno-zachodnim, teren zieleni urządzonej, jako strefa izolacyjna od cmentarza dla 
zabudowy mieszkaniowej, lokalizacja parkingu dla potrzeb cmentarza. Funkcja dopuszczalna: 
usługi związane z funkcją terenu cmentarza komunalnego. 
II.1.MN/ZC/ZP/o: obecnie teren produkcji ogrodniczej, jako rezerwa dla rozwoju różnych 
form zurbanizowania z ograniczeniami zabudowy na obszarze zagrożonym ruchami 
masowymi z ograniczeniami zabudowy. Funkcja dopuszczalna: jak dla terenu II.1. 
MN/ZC/ZP po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego 
osuwiska albo tereny produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej 
lub zieleń urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań. 
II.1.U1: teren zabudowy usług lokalnych i ponadlokalnych. Funkcja podstawowa: usługowa. 
Funkcja dopuszczalna: usługowo-mieszkaniowa, komunikacyjna (parkingi). 
II.1.U2: teren zabudowy usług sakralnych. Funkcja podstawowa: usługi sakralne. Funkcja 
dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, usługi kultury, edukacyjne, sportowo – rekreacyjne, 
II.1.U3: teren usług ponadlokalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego  
i handlu. Funkcja podstawowa: usługowa. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
zamieszkania zbiorowego, komunikacyjna (parkingi), sportowo-rekreacyjna, w sąsiedztwie  
ul. B. Śmiałego usługowa dla potrzeb cmentarza.  
II.1.U4: tereny usług lokalnych i ponadlokalnych. Funkcja podstawowa: centrum usługowe. 
Funkcja dopuszczalna: usługowa lokalna i ponadlokalna w zakresie szkolnictwa, kultury, 
opieki medycznej i społecznej, sportu, rekreacji, usługowo – mieszkaniowa, komunikacyjna 
(parkingi, garaże wielostanowiskowe, wielokondygnacyjne). 
II.1.U5: tereny zabudowy usług podstawowych w zakresie edukacji. Funkcja podstawowa: 
przedszkole. Funkcja dopuszczalna: usługowa lokalna i ponadlokalna w zakresie szkolnictwa, 
kultury, opieki medycznej i społecznej, sportu, rekreacji, 
II.1.E: tereny i obiekty infrastruktury technicznej energetycznej. 
II.1.ZD: tereny ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona 
do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy 
organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi. 
II.1.ZP: tereny zieleni urządzonej. Funkcje dopuszczalne: jako strefy sanitarne od cmentarza, 
tereny rekreacyjno-sportowe, przestrzeń publiczna z zielenią urządzoną, na terenach osuwisk 
zakaz zabudowy. 
II.1.ZL: tereny leśne w naturalnych jarach i wąwozach. Funkcja podstawowa: tereny leśne. 
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna z udostępnieniem terenów leśnych dla rekreacji 
publicznej. 
II.1.ZC: teren cmentarza komunalnego z możliwością poszerzenia na teren sąsiedni 
II.1.MN/ZC/ZP, na terenach osuwisk zakaz pochówków. 
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Dzielnica II.1. – LIPOWICA 1 - wielofunkcyjna z dominującą funkcją rekreacyjną  
i mieszkaniową jednorodzinną, bez wykształconego centrum z usługami lokalnymi, usługi 
miejskie rekreacyjne ponadlokalne: Park Lipowicki typu leśnego. Obsługa w zakresie usług 
podstawowych i ponadpodstawowych w dzielnicy II.1. Kazanów. Od strony zachodniej 
sąsiedztwo Jednostki Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”. W części dzielnicy występują 
osuwiska. Dzielnica II.1. – LIPOWICA 1 Podlega ochronie: konserwatorskiej C,  
krajobrazowej jako „Strefa ochrony Lipowicy i Winnej Góry”, przyrodniczej: Park Lipowicki 
i tereny lasów jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego oraz tereny zieleni 
urządzonej jako element Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
II.1.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wolnymi działkami dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowej, należy uzupełnić program usług podstawowych w formie zabudowy 
mieszkalno - usługowej i usługowej. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo– usługowa i usługowa. 
II.1.MN/o: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach zagrożonych 
ruchami masowymi z ograniczeniami zabudowy. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna jak dla terenu II.1.MN po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno  
– inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla 
badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej 
ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku 
negatywnego wyniku ww. badań. 
II.1.MN/U: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej w sąsiedztwie terenów 
mieszkaniowych jednorodzinnych, wielorodzinnych i usługowych. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowo – usługowa. Funkcja dopuszczalna: usługowa, 
II.1.U/MN: teren zabudowy usługowej i mieszkaniowo - usługowej. Funkcja podstawowa: 
usługi lokalne i ponadlokalne, mieszkaniowo - usługowa. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna 
z powiązaniem sąsiednich terenów zieleni urządzonej dla rekreacji publicznej. 
II.1.RM/R: tereny zabudowy zagrodowej i produkcji rolnej, ograniczonej do produkcji 
ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja podstawowa: zabudowa zagrodowa i produkcja rolna 
ograniczona (ogrodnicza i sadownicza), szczególnie na terenach z ograniczeniami od 
gazociągów, odwiertów kopalni gazu i linii energetycznych, pożądane przekształcenie funkcji 
na mieszkaniową jednorodzinną z usługami lokalnymi. Funkcje dopuszczalne: rekreacyjno – 
sportowa z pożądaną korelacją z terenami leśnymi i mieszkalno – usługowa, np. typu 
agroturystycznego, produkcji szkółkarskiej itp. 
II.1.ZL1: tereny leśne w naturalnych jarach i wąwozach oraz w Parku Lipowickim. Funkcja 
podstawowa: Park Miejski. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna z udostępnieniem terenów 
leśnych dla rekreacji publicznej. 
II.1.ZL2: tereny leśne w naturalnych jarach i wąwozach. Funkcja podstawowa: tereny leśne. 
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna z udostępnieniem terenów leśnych dla rekreacji 
publicznej. 
II.1.ZP1: tereny zieleni urządzonej w ramach Parku Lipowickiego i w jego sąsiedztwie. 
Funkcja podstawowa: Park Miejski. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna – do utrzymania jako 
teren rekreacyjny lokalny i ponadlokalny oraz zieleń urządzona na działkach poza Parkiem. 
II.1.ZP2: tereny zieleni urządzonej jako enklawa terenu leśnego przy ul. Paderewskiego – do 
utrzymania jako tereny rekreacyjne. 
II.1.ZP1/US: tereny zieleni urządzonej i sportowo – rekreacyjne, jako uzupełnienie funkcji 
usługowej II.1.U/MN przy ul. Armii Krajowej. 
 
Dzielnica II.1. – KAZANÓW - wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną z lokalnym centrum obsługującym zespoły zabudowy oraz 
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usługami lokalnymi wbudowanymi w budynkach mieszkalnych. W części dzielnicy 
występują osuwiska. Dzielnica II.1. – KAZANÓW podlega ochronie: konserwatorskiej: C, 
krajobrazowej jako: „Strefa ochrony Starego Miasta” (w części południowej), przyrodniczej: 
ogrody działkowe jako element Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
II.1.MW: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu osiedlowego z lokalnym 
centrum usług podstawowych i zielenią rekreacyjną osiedlową. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa wielorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, 
mieszkaniowo– usługowa i usługowa. 
II.1.MW/U: teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami wbudowanymi. Funkcja dopuszczalna: dalsze przekształcenia 
funkcji mieszkaniowej na usługową, szczególnie w sąsiedztwie ul. 3-go Maja i drogi lokalnej 
od ul. 3-go Maja do ul. Grunwaldzkiej. 
II.1.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zorganizowanych osiedli 
z pojedynczymi budynkami mieszkalno – usługowymi. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa 
jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa i usługowa. 
II.1.MN/o: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach zagrożonych 
ruchami masowymi z ograniczeniami zabudowy. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa 
jednorodzinna jak dla terenu II.1.MN po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej, jako obowiązkowa dla 
badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej 
ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku 
negatywnego wyniku ww. badań. 
II.1.MN/U/o:  tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej na obrzeżu terenu 
mieszkaniowego, na wolnym terenie poprzemysłowym (nieczynna kotłownia osiedlowa) na 
obszarach zagrożonych ruchami masowymi z ograniczeniami zabudowy.  Funkcja odstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
dla całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej, jako obowiązkowa dla badań przez 
organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej ograniczonej do 
produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku negatywnego 
wyniku ww. badań. 
II.1.U1: teren centrum usług podstawowych: handlowo – usługowych, oświatowych dla 
dzielnicy. Funkcja dominująca: usługowa. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna, mieszkaniowo– usługowa, sportowo – rekreacyjna. 
II.1.U2: teren usług sakralnych. Funkcja podstawowa: usługi sakralne. Funkcja dopuszczalna: 
mieszkaniowo – usługowa, sportowo – rekreacyjna. 
II.1.US: teren boisk rekreacyjno – sportowych z preferencją dla dalszej rozbudowy. 
II.1. ZD: teren ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona 
do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy 
organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi. 
II.1.W: tereny i obiekty infrastruktury technicznej wodociągowej. 
 
b) CZĘŚĆ PÓŁNOCNO – WSCHODNIA II.2. 
Dzielnica II.2. – WINNA GÓRA wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową 
jednorodzinną i uzupełniającymi: wielorodzinną, usługową, ograniczonej produkcji rolnej,  
w tym ogrody działkowe i rekreacyjno - sportową. W dzielnicy znajduje się część fortyfikacji 
Jednostki Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”. W dużej części dzielnicy występują osuwiska. 
Dzielnica graniczy od strony wschodniej z obwodnicą północno – wschodnią (droga krajowa 
nr 77), będącą częścią głównego systemu transportowego miasta. Dzielnica II.2. – WINNA 
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GÓRA podlega ochronie: konserwatorskiej: C, krajobrazowej, jako: „Strefa ochrony 
Lipowicy i Winnej Góry”, „Strefa ochrony zabudowy Winnej Góry” (w części południowej), 
„Strefa ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl”, przyrodniczej: rezerwat 
przyrody „Jamy”, rezerwat przyrody „Winna Góra”, tereny lasów – również jako elementy 
Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej i ogrodów działkowych 
jako elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego, 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
II.2.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa wielorodzinna  
w budynkach o ograniczonej wysokości, usługowa wbudowana w budynkach mieszkalnych, 
rekreacyjna. 
II.2.MN/o1: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach osuwisk 
nieaktywnych z ograniczeniami zabudowy. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa 
jednorodzinna jak w terenie II.2.MN po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej, jako obowiązkowa dla 
badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej 
ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku 
negatywnego wyniku ww. badań. 
II.2.MN/o2:  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska 
aktywnego z zakazem zabudowy. Funkcje dopuszczalne: zakaz budowy budynków na 
wolnych działkach, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, zieleń urządzona. 
II.2.MN/U1:  teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej z usługami związanymi  
z funkcją sakralną. Funkcja podstawowa: mieszkaniowo– usługowa. Funkcja dopuszczalna: 
rekreacyjno – sportowa, edukacyjna, kulturalna. 
II.2.MN/U2:  teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej z usługami podstawowymi. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługi podstawowe. Funkcja dopuszczalna: 
usługi podstawowe. 
II.2.MW/U: teren zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo–usługowej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa wielorodzinna z ograniczeniami w wysokości zabudowy. Funkcja 
dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo–usługowa. 
II.2.U1: teren zabudowy usług lokalnych. Funkcja podstawowa: centrum usług lokalnych  
i ponadlokalnych. Funkcje dopuszczalne: usługi publiczne, sportowo – rekreacyjne, 
handlowe, gastronomiczne, itp. 
II.2.U2: teren zabudowy usług sakralnych. Funkcja podstawowa: usługi sakralne. Funkcja 
dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, rekreacyjna. 
II.2.U/MN: tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej. Funkcja podstawowa: usługowa  
i  mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: usługi podstawowe. 
II.2.R: tereny rolnicze z produkcją ograniczoną do ogrodniczej i sadowniczej, na obszarach 
osuwiskowych zakaz budowy budynków. 
II.2.ZD: tereny ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona 
do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy 
organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi, tereny 
lasów, szczególnie w sąsiedztwie istniejących kompleksów i działek stanowiących tereny 
leśne. 
II.2.US: tereny rekreacyjno – sportowe o znaczeniu lokalnym. Funkcja podstawowa: tereny 
sportowo – rekreacyjne. Funkcje dopuszczalne: zieleń urządzona, usługi sezonowe związane 
ze sportem i rekreacją. 
II.2.ZN1: teren rezerwatu przyrody „Jamy”, również element Jednostki Przestrzennej 
„Twierdza Przemyśl” (teren Fortu XIX Winna Góra). 
II.2.ZN 2: teren rezerwatu przyrody „Winna Góra”. 
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II.2.ZP1: tereny zieleni urządzonej, przeważnie na terenach osuwiskowych i w strefach 
gazociągów, odwiertów gazowych i sieci energetycznych. Funkcja podstawowa: zieleń 
urządzona, rekreacyjno – sportowa, w tym urządzenia placów zabaw i małej architektury z 
zakazem budowy budynków na terenach osuwiskowych. Funkcja dopuszczalna:, tereny do 
zalesienia, szczególnie w sąsiedztwie istniejących terenów leśnych. 
II.2.ZP2: tereny zieleni urządzonej stanowiące element Jednostki Przestrzennej „Twierdza 
Przemyśl” (szańce przy Forcie XIX Winna Góra). Funkcja podstawowa: zieleń urządzona dla 
ekspozycji Fortu, zieleń rekreacyjna. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, w tym 
urządzenia placów zabaw i małej architektury, boiska, ścieżki rowerowe. 
II.2.ZL: tereny leśne w naturalnych jarach i wąwozach. Funkcja podstawowa: tereny leśne. 
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna z udostępnieniem terenów leśnych dla rekreacji 
publicznej. 
II.2.KP: tereny i obiekty infrastruktury komunikacyjnej. Funkcja podstawowa: parking 
ogólnodostępny. 
 
Dzielnica II.2. – PODWINIE - wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną, z centrum usług podstawowych i ponadlokalnych oraz funkcjami 
uzupełniającymi: mieszkaniową jednorodzinną, usługową i rekreacyjno – sportową. Część 
nabrzeża Sanu pomiędzy mostem kolejowym i mostem Siwca wchodzi w skład Jednostki 
Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”. Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego 
zagrożenia powodzią, w części dzielnicy występują osuwiska. Od strony południowej 
dzielnica obejmuje odcinek rzeki San będący częścią Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”. 
Przez dzielnicę przebiega trasa magistrali kolejowej E-30 (III Transeuropejski Korytarz 
Transportowy) a od strony wschodniej graniczy z obwodnicą północno – wschodnią (droga 
krajowa nr 77), będących częścią głównego systemu transportowego miasta. Dzielnica II.2. – 
PODWINIE podlega ochronie: konserwatorskiej: C, krajobrazowej jako: „Strefa ochrony 
Starego Miasta”, „Strefa ochrony mostu Brama Przemyska” „Strefa ochrony krajobrazu 
fortecznego Twierdzy Przemyśl”, „Strefa ochrony kompleksu poszpitalnego przy  
ul. Rogozińskiego”, przyrodniczej: rzeka San z nabrzeżem jako element „Natura 2000”, 
korytarz ekologiczny i korytarz przewietrzania miasta jako element Podstawowego Systemu 
Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej i ogrodów działkowych jako elementy 
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
II.2.MW: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu osiedlowego z lokalnym 
centrum usługowym i zielenią rekreacyjną osiedlową. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa 
wielorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo– 
usługowa i usługowa. 
II.2.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa wielorodzinna  
w budynkach o ograniczonej wysokości, mieszkaniowo – usługowa i usługowa. 
II.2.MN/o: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska 
nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna jak dla terenu II.2.MN po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej, jako obowiązkowa dla 
badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej 
ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku 
negatywnego wyniku ww. badań. 
II.2.U1: tereny zabudowy usług administracji samorządowej. Funkcja podstawowa: usługowa 
administracyjna. Funkcje dopuszczalne: usługowa, handlowa. 
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II.2.U1/o: tereny zabudowy usług administracji samorządowej, częściowo na obszarze 
osuwiska nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy. Funkcje dopuszczalne: usługowe 
administracyjne, rozbudowa i nadbudowa możliwa po pozytywnym wyniku dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej, jako 
obowiązkowa dla badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo zieleń 
urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań. 
II.2.U2: teren zabudowy usług lokalnych i WOH. Funkcja podstawowa: centrum usług 
lokalnych i ponadlokalnych. Funkcje dopuszczalne: usługi komunikacyjne (związane  
z parkingami, garażami, obsługą przystanku kolejowego Przemyśl – Zasanie). 
II.2.U3: teren zabudowy usług ponadlokalnych i lokalnych w terenach usługowych  
z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ZZ. Funkcja 
podstawowa: usługi publicznej administracji samorządowej, opieki społecznej  
i specjalistycznej opieki medycznej, usługi sakralne. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo  
– usługowa, sportowo – rekreacyjna, handlowa, usługi oświaty i kultury. 
II.2.U4: teren zabudowy usług lokalnych. Funkcja podstawowa: centrum usług lokalnych. 
Funkcje dopuszczalne: usługi publiczne, sportowo – rekreacyjne, handlowe, gastronomiczne, 
itp. 
II.2.U5: teren zabudowy usług lokalnych i ponadlokalnych. Funkcja podstawowa: usługi 
transportowe i komunikacyjne. Funkcje dopuszczalne: magazynowo – składowe, 
produkcyjne. 
II.2.US/WS: tereny rekreacyjno – sportowe na lewym brzegu Sanu oraz rzeka San. Funkcja 
podstawowa: rekreacyjno – sportowa. Funkcja dopuszczalna: produkcja ogrodnicza  
i sadownicza, urządzenia komunikacji publicznej, w tym nowe mosty, kładki piesze, 
rowerowe przez San, przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej.  
II.2.ZP: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: zieleń rekreacyjna. Funkcje 
dopuszczalne: sportowo – rekreacyjna, tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych, ogrody 
działkowe. 
II.2.K: tereny i obiekty infrastruktury technicznej kanalizacyjnej. Funkcja podstawowa: 
przepompownia ścieków.  
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów dla nowej zabudowy możliwe 
po zrealizowaniu urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo 
wodne. Funkcje dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla 
terenów zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy, ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do 
ogrodniczej i sadowniczej. 
 
Dzielnica II.2. – WILCZE 1 wielofunkcyjna z dominującą funkcją usług podstawowych  
i ponadlokalnych różnych kategorii oraz jako uzupełniającą: funkcją mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną oraz rekreacyjno – sportową. Część nabrzeża Sanu z rzeką  
i z mostem Siwca wchodzi w skład Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”. 
Most Brama Przemyska stanowi dominantę architektoniczną w skali miasta. Część dzielnicy 
pomiędzy rzeką San, ul. Brudzewskiego, Konopnickiej i obwodnicą północno – wschodnią 
jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, który wymaga zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego dla ochrony terenów zurbanizowanych. Na północy dzielnica zawiera 
część Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”, od strony wschodniej graniczy z obwodnicą 
północno – wschodnią będącą częścią głównego systemu transportowego miasta. Dzielnica 
II.2. – WILCZE 1 podlega ochronie: konserwatorskiej: C, krajobrazowej, jako: „Strefa 
ochrony Starego Miasta”, „Strefa ochrony mostu Brama Przemyska”, przyrodniczej: nabrzeże 
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i koryto Sanu jako Natura 2000, korytarz ekologiczny i element Podstawowego Systemu 
Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej i ogrodów działkowych jako elementy 
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
II.2.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szczególnie w części graniczącej  
z obwodnicą północno-wschodnią z dużymi rezerwami wolnymi od zabudowy,  
z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ZZ. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
wielorodzinna, mieszkaniowo– usługowa i usługowa. Funkcje pożądane: tereny rekreacyjno – 
sportowe i zieleni urządzonej dla dzielnicy, 
II.2.MN/U: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w części  
z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ZZ. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo– usługowa. 
Funkcje pożądane: usługowe. 
II.2.MW1: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu osiedlowego, w części  
z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ZZ. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkalno – usługowa  
i usługowa. Funkcje pożądane: wewnątrzosiedlowe tereny zieleni urządzonej  
i rekreacyjno – sportowe. 
II.2.MW2: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako enklawy zabudowy 
plombowej w terenach usługowych. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna. 
Funkcja dopuszczalna: mieszkalno – usługowa i usługowa, szczególnie w parterach 
budynków zlokalizowanych wzdłuż ulic.  
II.2.U: tereny usług publicznych różnego statusu i przeznaczenia, w części terenu  
z ograniczeniami w zabudowie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ZZ,  
w szczególności: handlu, w tym w obiektach wielkopowierzchniowych, bezpieczeństwa 
publicznego i więziennictwa, specjalistycznej opieki zdrowotnej, specjalistycznych usług 
oświatowych, obsługi komunikacji, w tym dworce PKP i PKS oraz parkingi dla Starego 
Miasta oraz usług podstawowych dla dzielnicy. Funkcja podstawowa: usługowa ponadlokalna 
i lokalna, WOH. Funkcja dopuszczalna: usługowo - mieszkalna i usługowa, produkcyjna 
nieuciążliwa ograniczona do przetwórstwa i produkcji art. spożywczych, produkcji drobnych 
art. przemysłowych, warsztatów remontowych, itp. Funkcje pożądane: usługi związane  
z obsługą komunikacyjną, szczególnie na zwalnianych terenach pokolejowych  
i poprzemysłowych, w tym nowy dworzec komunikacji samochodowej busowej  
i autobusowej, węzeł przesiadkowy komunikacji multimodalnej: PKS/miejska komunikacja 
publiczna, tereny zieleni urządzonej i rekreacyjno – sportowe, w pasie terenu pomiędzy 
terenem kolejowym i ul. Bohaterów Getta stopniowe przekształcenia enklaw zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej na tereny usługowe i usługowo  
– mieszkaniowe. 
II.2.U/P: teren zabudowy usługowo – produkcyjnej. Funkcja podstawowa: usługowa  
i produkcyjna ponadlokalna i lokalna. Funkcja dopuszczalna: usługowo – produkcyjna, 
magazynowa, składowa i usługowa, produkcyjna nieuciążliwa ograniczona do przetwórstwa  
i produkcji art. spożywczych, produkcji drobnych art. przemysłowych, warsztatów 
remontowych, itp. WOH. Funkcje pożądane: tereny usług nieuciążliwych, w tym 
produkcyjnych, hurtowni. 
II.2.ZC: teren usług sakralnych i cmentarz zamknięty. Funkcja podstawowa: usługi sakralne. 
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona. 
II.2.ZD: teren ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do 
ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, teren zieleni 
urządzonej. Funkcja pożądana: teren publicznej zieleni urządzonej. 
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II.2.US: teren bulwaru nadsańskiego na prawym brzegu Sanu z elementami urządzeń 
rekreacyjno – sportowych. Funkcja podstawowa: rekreacyjno – sportowa lokalna  
i ponadlokalna. Funkcja dopuszczalna: tereny zieleni urządzonej, szczególnie w rejonie mostu 
Brama Przemyska z dopuszczalnymi obiektami małej architektury, pomnikami, instalacjami 
plastycznymi, elementy systemu komunikacji publicznej, w tym nowe mosty, kładki piesze, 
rowerowe przez San, przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej. 
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.  Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy, ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do 
ogrodniczej i sadowniczej. 
 
c) CZĘŚĆ POŁUDNIOWO – ZACHODNIA II.3 
Dzielnica II.3. – PODGÓRZE wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową 
jednorodzinną i usług ponadlokalnych – cmentarz komunalny główny i uzupełniającą funkcją 
mieszkaniową wielorodzinną z usługami, wzdłuż ul. Słowackiego. Część północna oraz 
tereny cmentarzy z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia osuwiskami.  Od strony 
zachodniej i południowo – zachodniej dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną „Park 
Sportowo – Rekreacyjny” i Jednostką Przestrzenną „Twierdza Przemyśl”.  Od strony 
wschodniej granicę stanowi ul. Słowackiego – element głównego systemu transportowego 
miasta (droga klasy głównej w kierunku przejścia granicznego w Malhowicach). Dzielnica 
II.3. – PODGÓRZE podlega ochronie: konserwatorskiej: C, zespół zabytkowych nekropolii 
wojennych i wyznaniowych oraz czynnego cmentarza komunalnego, częściowo zabytkowego 
i podlegającego ochronie konserwatorskiej, krajobrazowej, jako: „Strefa ochrony Starego 
Miasta”, „Strefa ochrony mostu Brama Przemyska”, przyrodniczej: zespół cmentarzy jako 
element Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej jako elementy 
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
II.3.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zorganizowanych osiedli 
z dużymi terenami zieleni urządzonej i nieurządzonej, trudnymi do zabudowy ze względu na 
ukształtowanie terenu, bez wykształconego lokalnego centrum usług podstawowych. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna z ograniczeniami w wysokości budynków.  
Funkcja dopuszczalna: mieszkalno – usługowa i usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna  
w budynkach o ograniczonej wysokości i wielkości, sportowo – rekreacyjna. 
II.3.MN/o: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zorganizowanych 
osiedli z dużymi terenami zieleni urządzonej i nieurządzonej na obszarach osuwisk 
nieaktywnych i zagrożonych ruchami masowymi z ograniczeniami zabudowy. Funkcja 
dopuszczalna: mieszkaniowa jednorodzinna po pozytywnym wyniku dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako 
obowiązkowa dla badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny 
produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona  
- w przypadku negatywnego wyniku ww. badań. 
II.3.MW/U: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wzdłuż  
ul. Słowackiego do ul. Przemysława. W sąsiedztwie cmentarza przewaga usług związanych  
z cmentarzem. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna i usług podstawowych  
i ponadlokalnych. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkalno  
– usługowa, usługowa, rekreacyjno – sportowa. Funkcja pożądana: obsługi komunikacyjnej, 
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w tym głównie parkingi dla cmentarza i Jednostek Przestrzennych: „Park Sportowo  
– Rekreacyjny” i „Twierdza Przemyśl”. 
II.3.MW/U/o: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wzdłuż  
ul. Słowackiego na obszarze osuwiska nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy. Funkcje 
dopuszczalne: mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa po pozytywnym wyniku 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla części osuwiska 
określonej jako obowiązkowa dla badań przez organ administracji właściwy do spraw 
geologii albo tereny produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub 
zieleń urządzona - w przypadku negatywnego wyniku ww. badań.  
II.3.U: tereny usług ponadlokalnych związanych głównie z cmentarzem oraz lokalnych dla 
obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej. Funkcje pożądane: tereny dla czasowych usług 
handlowych związanych z cmentarzem, szczególnie w okresach świątecznych, obsługa 
również w sąsiednich dzielnicach: II.4. Bakończyce 1 i III.3. Zielonka. 
II.3.U/o: teren usług ponadlokalnych związanych z cmentarzem na obszarze osuwiska 
aktywnego okresowo. Funkcja dopuszczalna: usługi komunalne z zakazem budowy nowych 
budynków oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków.  
II.3.KP: tereny i obiekty infrastruktury komunikacyjnej. Funkcja podstawowa: parking 
ogólnodostępny. Funkcje pożądane: inne tereny dla stałych i czasowych parkingów 
związanych z cmentarzem, również w sąsiednich dzielnicach: II.4. Bakończyce 1 i III.3. 
Zielonka. 
II.3.ZC: teren nekropolii z czasów I i II wojny światowej oraz główny cmentarz komunalny. 
Funkcja podstawowa: usługi cmentarne bez powiększania obszarów cmentarzy, obiekty 
dziedzictwa kulturowego podlegające stałej rewaloryzacji konserwatorskiej z zakazem 
nowych pochówków i budowy innych budowli na obszarach osuwiska aktywnego  
i aktywnego okresowo. Funkcje dopuszczalne: usługi podstawowe dla obsługi cmentarza: 
administracyjne, sanitarne, zieleń urządzona. Funkcje pożądane: komunikacja wewnętrzna  
i obsługa komunikacji zewnętrznej.  
II.3.ZP1: teren zieleni urządzonej w sąsiedztwie Parku Miejskiego. Funkcja podstawowa: 
zieleń urządzona. Funkcje dopuszczalne: sportowo – rekreacyjna. 
II.3.ZP2: teren zieleni urządzonej na styku cmentarza i Jednostek Przestrzennych: „Twierdza 
Przemyśl” i „Park Sportowo – Rekreacyjny”. Funkcja dominująca: zieleń rekreacyjna. 
Funkcja dopuszczalna: usługi komunikacyjne. 
 
d) CZĘŚĆ POŁUDNIOWO – WSCHODNIA II.4. 
Dzielnica II.4. - LWOWSKIE wielofunkcyjna z dominującą funkcją usługową i usługowo  
– produkcyjną, również wielkopowierzchniowe obiekty handlowe WOH. Jako funkcja 
uzupełniająca – mieszkaniowa wielorodzinna wzdłuż ul. Lwowskiej, jednorodzinna pomiędzy 
ul. Lwowską i Zielińskiego i w rejonie dawnej wsi Sielec, pomiędzy ulicami Batorego  
i Zamojskiego. Północna część dzielnicy wzdłuż ul. Lwowskiej leży w „Głównym Centrum  
i Paśmie Rozwoju Usług”. Pomiędzy linią kolejową i ulicą Lwowską występują obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią. Od strony północnej i zachodniej dzielnica graniczy  
z terenami magistrali kolejowej E-30, bocznicy kolejowej „Bakończyce”  
i linii kolejowej nr 102 w kierunku Malhowic, stanowiących elementy głównego systemu 
transportowego miasta. Do tego systemu w obrębie dzielnicy należy również droga krajowa 
nr 28 i węzeł komunikacyjny z drogą krajową nr 77. Od strony południowo – wschodniej 
dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną „Twierdza Przemyśl”. Dzielnica 
nieuporządkowana przestrzennie, szczególnie w środkowej i południowej części. W rejonie 
ulic Jasińskiego i Batorego przeważa dawna zabudowa magazynowa z obiektami zużytymi 
technicznie i nieestetycznymi. Przebieg i parametry techniczne ulic Jasińskiego i Batorego, 
jako ulic zbiorczych miejscami nie spełniająca stosownych parametrów i niefunkcjonalna. 
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Układ ulic zbiorczych do przebudowy z uwzględnieniem potrzeb dużych samochodów 
dostawczych. W terenach usługowych w sąsiedztwie bocznicy kolejowej wskazana funkcja 
obsługi komunikacyjnej: Węzeł przeładunkowy transportu kolejowego i towarowego 
samochodowego. Dzielnica II.4. - LWOWSKIE podlega ochronie konserwatorskiej: C. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
II.4.U: tereny zabudowy usług publicznych wszystkich kategorii: administracji rządowej  
– Izba Skarbowa i Urząd Skarbowy; samorządowej – siedziba zarządu MZK, pomocy 
społecznej oraz usług komercyjnych: WOH – y, bazy i składy, hurtownie, warsztaty, obiekty 
obsługi komunikacji i podróżnych: stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe, hurtownie 
i sklepy, restauracje i hotele i inne. Funkcja podstawowa: usługi wszystkich kategorii, w tym 
tereny lokalizacji WOH. Funkcje dopuszczalne: produkcyjna, magazynowo – składowa. 
II.4.P:  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, produkcyjno  
– usługowych, w tym usługi i przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 
II.4.MN: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiący pozostałość dawnej 
zabudowy Przedmieścia Lwowskiego (typu wiejskiego z działkami rolnymi w kierunku 
południowym), obecnie zespół przekształcony w enklawę zabudowy miejskiej z lokalnymi 
usługami i kościołem. Funkcja dominująca: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja 
dopuszczalna: mieszkalno – usługowa i usługowa, 
II.4.MN/U:  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo  
– usługowej. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa specjalistyczna  
o znaczeniu ponadlokalnym (między innymi usługi weterynaryjne dla zwierząt, lecznica 
dzikich zwierząt). Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
II.4.MW: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedlowej u zbiegu ulic: Lwowska 
i Batorego oraz wzdłuż ul. Zielińskiego. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna, 
funkcja konfliktowa z otoczeniem, wymagająca ekranów izolacyjnych od drogi głównej  
i zieleni izolacyjnej od usług uciążliwych. Funkcja dopuszczalna: usługowa. 
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.  Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy, otwarte składy, magazyny i tereny niewymagające zabudowy. 
 
Dzielnica II.4. – BAKOŃCZYCE 1 wielofunkcyjna o dominującej funkcji usług lokalnych  
i ponadlokalnych i uzupełniającej mieszkaniowej wielorodzinnej oraz sportowo 
– rekreacyjnej. Obejmuje część „Głównego Centrum i pasma rozwoju usług”.  Od strony 
północnej i wschodniej dzielnica graniczy z terenami magistrali kolejowej E-30, bocznicy 
kolejowej „Bakończyce” i linii kolejowej nr 102 w kierunku Malhowic, stanowiących 
elementy głównego systemu transportowego miasta. Do tego systemu w obrębie dzielnicy 
należy również droga krajowa nr 28 w ciągu ulic: Dworskiego – Siemiradzkiego – Zana  
i Zana – Mickiewicza oraz droga wojewódzka nr 885 – ul. Słowackiego. Od strony 
południowej dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną „Twierdza Przemyśl”. Dzielnica 
II.4. – BAKOŃCZYCE 1 podlega ochronie: konserwatorskiej: C, zespół pałacowo – parkowy 
Lubomirskich, koszary poaustriackie, przyrodniczej: Park Lubomirskich, jako element 
Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zamknięte o charakterze zastrzeżonym ze 
względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, chronione na podstawie ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne.  
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
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II.4.U1: tereny usług lokalnych i ponadlokalnych. Funkcja podstawowa: usługowa o różnych 
kategoriach i znaczeniu, między innymi na terenach pokolejowych, sportowo – rekreacyjna: 
lokalny ośrodek sportu i rekreacji przy ul. Mickiewicza. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa 
wielorodzinna w budynkach usługowo - mieszkalnych. 
II.4.U2: tereny usług ponadlokalnych i lokalnych o różnych kategoriach i znaczeniu. Funkcja 
podstawowa: usługowa, między innymi: edukacyjna: zespoły szkół wyższych przy  
ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, zespoły szkół ponadgimnazjalnych przy ulicach: 
Słowackiego, Bakończyckiej, Dworskiego, Kilińskiego, medyczna: Szpital Miejski przy  
ul. Słowackiego, sportowo – rekreacyjna: stadion przy ul. Dworskiego, tereny inwestycyjne 
przy ul. Bakończyckiej, obsługi komunikacji: przystanek kolei miejskiej przy ul. Nestora dla 
szkół i Parku Technologicznego, parking ogólnodostępny dla Cmentarza Głównego, sakralna: 
kaplica. Funkcje dopuszczalne i pożądane: publiczne usługi ponadlokalne i lokalne na 
terenach powojskowych, mieszkaniowo – usługowa i usługowa, w tym kampusy dla szkół 
wyższych, zaplecze naukowe Parku Technologicznego, przekształcenie bazy PKS w zaplecze 
techniczno - badawcze Parku Technologicznego, usługi medyczne, opieki społecznej  
i rekreacyjne, szczególnie na terenach powojskowych i związane ze Szpitalem Miejskim. 
II.4.U3: teren zabudowy usługowej sakralnej. Funkcja podstawowa: usługi sakralne. Funkcja 
dopuszczalna: mieszkaniowa, rekreacyjna. 
II.4.MW: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zespołach przy ulicach: 
Słowackiego – Łukasińskiego, Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, Dworskiego  
– Siemiradzkiego, Mickiewicza – Mariacka. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa 
wielorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, usługowa, szczególnie  
w parterach budynków usytuowanych przy ulicach. 
II.4.US1-3: tereny sportu i rekreacji. Funkcja podstawowa: usługi o znaczeniu 
ponadlokalnym i lokalnym, szczególnie związane ze sportem. Funkcja dopuszczalna: zieleń 
urządzona. Funkcja pożądana: na terenie II.4.US 3 akademickie zaplecze sportowe, na terenie 
II.4.US 2 park rekreacyjny publiczny.  
II.4.MN/U: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, szczególnie w strefie sanitarnej od 
cmentarza. Funkcja dopuszczalna: usługowa. 
II.4.U/P: teren usługowo - produkcyjny. Funkcja podstawowa: usługowa, handlowa, 
produkcyjna. Funkcje dopuszczalne: magazynowo - składowa. 
II.4.ZP: teren zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: skwer miejski. Funkcja 
dopuszczalna: przestrzeń publiczna z możliwością lokalizacji małej architektury, pomnika, 
itp. 
II.4.ZD: teren ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do 
ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja pożądana: rekreacyjna, w tym publiczne ścieżki piesze  
i rowerowe. 
II.4.KP: tereny i obiekty infrastruktury komunikacyjnej. Funkcja podstawowa: parking 
strategiczny dla potrzeb cmentarza komunalnego. Funkcja dopuszczalna: usługi handlowe 
okresowo w czasie świąt. 
II.4.E: tereny i obiekty infrastruktury technicznej elektroenergetycznej. 
TZ: teren zamknięty. 
 
Wzdłuż Sanu występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią natomiast w części 
dzielnic występują osuwiska, więcej informacji w Kierunkach w rozdziale 10. OBSZARY 
NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIE SIĘ MAS 
ZIEMNYCH. 
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JEDNOSTKA PRZESTRZENNA III – OGÓLNOMIEJSKA 
 

a) CZĘŚĆ PÓŁNOCNO – ZACHODNIA III.1. 
Dzielnica III.1. – LIPOWICA 2 wielofunkcyjna o dominującej funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej z rozproszonymi pozostałościami zabudowy zagrodowej. Prawie 50% 
powierzchni dzielnicy zajmują tereny zieleni: lasów, terenów rolnych, ogrodów działkowych  
i zieleni nieurządzonej w naturalnych jarach i wąwozach. W centrum dzielnicy zlokalizowany 
jest zespół usług ponadpodstawowych pomocy społecznej. W dzielnicy brak lokalnego 
centrum usług podstawowych. Od strony północnej, zachodniej i południowo – zachodniej 
granica dzielnicy stanowi granicę miasta z gminami Żurawica i Przemyśl, a także  
z Przemysko – Dynowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Od strony wschodniej 
dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną „Twierdza Przemyśl”, której „Strefa Ochrony 
Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl” obejmuje pas terenu wzdłuż linii szańców  
o szerokości wynikającej z potrzeb ekspozycji i ochrony krajobrazu. W dużej części dzielnicy 
występują osuwiska –. W dzielnicy niezbędne ustalenie przebiegu drogi zbiorczej łączącej  
ul. Wysockiego i ul. Węgierską (z alternatywą przebiegu drogi częściowo przez teren gminy 
Przemyśl). Dzielnica III.1. – LIPOWICA 2 podlega ochronie: konserwatorskiej: C - pierścień 
wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu 
Fortecznego Twierdzy Przemyśl”, „Strefa ochrony Lipowicy i Winnej Góry”, przyrodniczej: 
tereny lasów i fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, jako elementy Podstawowego Systemu 
Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej i ogrody działkowe, jako elementy 
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.1.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgrupowanej wzdłuż głównych 
ulic: Wysockiego, Wołodyjowskiego, Lipowickiej, Władysława Łokietka oraz jako enklawy 
zabudowy pomiędzy terenami zieleni. W terenach przylegających do fortyfikacji ograniczenia 
wysokości i intensywności zabudowy, kolorystyki, kształtu dachu, itp. zgodnie z ustaleniami 
dla „Strefy Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa i usługowa 
oraz produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej na wolnych od zabudowy 
przydomowych działkach rolniczych. Funkcja pożądana: usługowa. 
III.1.MN/o: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska 
nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego 
osuwiska lub dla części osuwiska określonej, jako obowiązkowa dla badań przez organ 
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej ograniczonej do 
produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku negatywnego 
wyniku ww. badań. 
III.1.MN/U:  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami wbudowanymi  
lub wolnostojącymi. Funkcja dominująca: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja 
dopuszczalna: usługowa. Funkcja pożądana: usługowa tworząca lokalne centrum usługowe, 
szczególnie w sąsiedztwie terenów usługowych. 
III.1.MW/U:  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Funkcja dopuszczalna: sportowo  
– rekreacyjna lokalna. 
III.1.U1: teren usług ponadlokalnych. Funkcja podstawowa: usługi pomocy społecznej. 
Funkcje dopuszczalne: usługi medyczne i sanatoryjne. Funkcje pożądane: wszechstronne 
usługi, w tym w zakresie leczenia i opieki nad ludźmi starszymi. 
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III.1.U2: tereny zabudowy usługowej. Funkcja podstawowa: usługi podstawowe, w tym 
lokalne centrum usługowe. Funkcje dopuszczalne: usługi związane z rekreacją, sportem, 
turystyką. 
III.1.U3: tereny zabudowy usługowej sakralnej. Funkcja podstawowa: usługi sakralne. 
Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa, usługi kultury, edukacyjne, rekreacyjne. 
III.1.PG: teren i obszar górniczy. Funkcja podstawowa: kopalnia gazu ziemnego. Funkcja 
dopuszczalna: zieleń urządzona w zakresie dopuszczonym przepisami odrębnymi. 
III.1.US: tereny rekreacyjno – sportowe. Funkcja podstawowa: rekreacja o znaczeniu 
lokalnym. Funkcja dopuszczalna: usługowa w zakresie uzupełniającym dla funkcji 
podstawowej. 
III.1.ZL: tereny lasów.  Funkcja podstawowa: tereny leśne. Funkcja dopuszczalna: 
rekreacyjna. 
III.1.ZN: tereny zieleni nieurządzonej. Funkcja podstawowa: uzupełniający system 
przyrodniczy miasta z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie w istniejących 
jarach i wąwozach stanowiących koryta dla potoków i cieków wodnych stałych i okresowych. 
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna i komunikacyjna w niezbędnym zakresie przebiegu dróg  
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, zieleń 
urządzona. 
III.1.ZP: teren zieleni urządzonej w obrębie fortyfikacji Twierdzy Przemyśl. Funkcja 
podstawowa: zieleń urządzona, przestrzeń publiczna. Funkcje dopuszczalne: sportowo  
– rekreacyjna, usługowa, komunikacyjna. 
III.1.ZD: tereny ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza 
ograniczona do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, 
inne formy organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi. 
III.1.R/RM:  teren produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej  
z możliwością zabudowy zagrodowej ogrodniczej. 
KDZx: tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu. Funkcja podstawowa: układ 
komunikacyjny ponadlokalny z możliwością korekt przebiegu i klas technicznych  
w zależności od warunków lokalnych. 
 
Dzielnica III.1. – OSTRÓW wielofunkcyjna o dominującej funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej z rozproszonymi pozostałościami zabudowy zagrodowej. Istniejąca zabudowa 
zlokalizowana jest głównie w pasie terenu przyległym do ul. Węgierskiej. Prawie 50% 
powierzchni dzielnicy zajmują tereny zieleni: lasów, terenów rolnych, ogrodów działkowych  
i zieleni nieurządzonej w naturalnych jarach i wąwozach. W dzielnicy nie występuje lokalne 
centrum usług podstawowych. Duża różnica wysokości względnej (od rzędnej około 200,00 
na brzegu Sanu do rzędnej około 310,00 na ul. Chrzanowskiej) i bogata rzeźba terenu 
utrudniają zabudowę dzielnicy. W dzielnicy niezbędne ustalenie przebiegu drogi zbiorczej 
łączącej ul. Wysockiego i ul. Węgierską (z alternatywą przebiegu drogi częściowo przez teren 
gminy Przemyśl) oraz systemu dróg lokalnych i dojazdowych. Od strony zachodniej  
i południowo – zachodniej granica dzielnicy stanowi granicę miasta z gminą Przemyśl,  
a także z Przemysko – Dynowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Od strony 
wschodniej dzielnica zawiera część Jednostki Przestrzennej „Twierdza Przemyśl” ze „Strefą 
Ochronną Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”. Od strony południowej dzielnica 
graniczy z Jednostką Przestrzenną „Park Sportowo – Rekreacyjny” obejmującą rzekę San  
z nabrzeżami oraz z Jednostką Przestrzenną „Rzeka San”. Wzdłuż Sanu występuje obszar 
szczególnego zagrożenia powodzią, w części dzielnicy występują osuwiska. Dzielnica III.1.  
– OSTRÓW podlega ochronie: konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji 
Twierdzy Przemyśl, krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy 
Przemyśl”, przyrodniczej: nabrzeże Sanu, jako Natura 2000 i korytarz ekologiczny, tereny 
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lasów i fortyfikacji Twierdzy Przemyśl jako elementy Podstawowego Systemu 
Przyrodniczego, korytarz ekologiczny lokalny związany z potokiem Kurcianka (dopływ 
Sanu), tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej i ogrody działkowe jako elementy 
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.1.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgrupowanej wzdłuż głównych 
ulic: Węgierskiej, Chrzanowskiej i ulic bocznych. Zabudowa w większości chaotyczna, 
powstała na kanwie podziałów geodezyjnych działek rolnych o szerokościach od 5,00 do 
20,00 m  i dróg w miedzach o szerokości około 3,00 – 5,00 m, co utrudnia dalszą urbanizację 
bez drastycznych przekształceń, szczególnie systemu komunikacyjnego. W środkowej części 
dzielnicy tereny wolne od zabudowy stanowiące rezerwę terenów inwestycyjnych w skali 
miasta dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W terenach przylegających do 
fortyfikacji ograniczenia wysokości i intensywności zabudowy, kolorystyki, kształtu dachu, 
itp. zgodnie z ustaleniami dla „Strefy Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”. 
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcje dopuszczalne: mieszkalno  
– usługowa, usługowa, rekreacyjna, ograniczonej produkcji rolnej, szczególnie na terenach 
wyłączonych spod zabudowy i związanych przebiegiem sieci infrastruktury technicznej 
gazowej, elektroenergetycznej oraz z kopalnią gazu. Funkcje pożądane: usługi podstawowe. 
III.1.MN/o:  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach osuwisk 
nieaktywnych z ograniczeniami zabudowy. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego 
osuwiska lub dla części osuwiska określonej, jako obowiązkowa dla badań przez organ 
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej ograniczonej do 
produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku negatywnego 
wyniku ww. badań. III.1.MN/U1:  tereny zabudowy mieszkalno – usługowej w „Strefie 
Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa 
jednorodzinna i usługowa z ograniczeniami wysokości i intensywności zabudowy, 
kolorystyki, kształtu dachu, itp. zgodnie z ustaleniami konserwatorskimi. Funkcja 
dopuszczalna: usługowa. 
III.1.MN/U2:  tereny zabudowy mieszkalno – usługowej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Funkcja dopuszczalna: usługowa. 
III.1.MN/U3:  tereny zabudowy mieszkalno – usługowej, głównie związanej  
z sąsiedztwem ul. Węgierskiej i uciążliwością komunikacyjną na drodze głównej (droga 
wojewódzka nr 884). Stały proces przekształceń funkcjonalnych w kierunku usług 
podstawowych i obsługi komunikacji ze względu na brak lokalnego centrum usługowego. 
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Funkcją dopuszczalna  
i pożądana: usługowa.  
III.1.MW: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako enklawa w terenach 
zabudowy jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna  
z ograniczeniami rozbudowy funkcji w dzielnicy. Funkcja dopuszczalna: usługi podstawowe 
lub specjalistyczne nieuciążliwe możliwe do wykonywania w ramach mieszkalnictwa, np.: 
gabinety lekarskie, itp. drobne usługi. 
III.1.RM: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych i sadowniczych. 
Funkcja podstawowa: rolnicza i mieszkaniowa w zagrodach ogrodniczych, ograniczona 
produkcja rolna. Funkcja dopuszczalna: usługi agroturystyczne i inne związane z produkcją 
ogrodniczą, np. handlowa, gastronomiczna, rekreacyjna.  
III.1.RM/o:  teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych i sadowniczych 
na obszarze osuwiska nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy. Funkcja podstawowa: 
rolnicza i mieszkaniowa w zagrodach ogrodniczych po pozytywnym wyniku dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska lub dla części osuwiska określonej, jako 
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obowiązkowa dla badań przez organ administracji właściwy do spraw geologii albo tereny 
produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: 
produkcji rolnej ograniczonej do produkcji ogrodniczej i sadowniczej.  
III.1.US: tereny sportowo – rekreacyjne związane z sąsiedztwem Jednostki Przestrzennej 
„Twierdza Przemyśl”. Funkcja podstawowa: sportowo – rekreacyjna. Funkcja dopuszczalna: 
zieleń urządzona. 
III.1.U: tereny zabudowy usługowej. Funkcja podstawowa: lokalne centra usługowe. Funkcje 
dopuszczalne: usługi komunikacyjne. 
III.1.ZN: tereny zieleni nieurządzonej. Funkcja podstawowa: podstawowy i uzupełniający 
system przyrodniczy miasta z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie  
w istniejących jarach i wąwozach stanowiących koryta dla potoków i cieków wodnych 
stałych i okresowych. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna i komunikacyjna w niezbędnym 
zakresie przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej.  
III.1.ZP1: teren zieleni urządzonej w obrębie fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, Funkcja 
podstawowa: zieleń urządzona, przestrzeń publiczna, Funkcje dopuszczalne: sportowo  
– rekreacyjna, usługowa, komunikacyjna.  
III.1.ZP2: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: uzupełniający system 
przyrodniczy miasta z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie w terenach  
o trudnym ukształtowaniu i w „Strefie Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”. 
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna, szczególnie w sąsiedztwie Sanu i komunikacyjna  
w niezbędnym zakresie przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. 
III.1.ZD: tereny ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza 
ograniczona do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, 
inne formy organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi. 
III.1.R: tereny produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej z zakazem 
zabudowy. 
III.1.ZL: tereny lasów. Funkcja podstawowa: tereny leśne. Funkcja dopuszczalna: 
rekreacyjna. 
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.  Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy. 
KDZx: tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu. Funkcja podstawowa: układ 
komunikacyjny ponadlokalny z możliwością korekt przebiegu i klas technicznych  
w zależności od warunków lokalnych z alternatywnym przebiegiem przez gminę Przemyśl. 

 
b) CZĘŚĆ PÓŁNOCNO – WSCHODNIA III.2. 
Dzielnica III.2. – BUDY wielofunkcyjna o dominującej funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej z zabudową zlokalizowaną wzdłuż ulic: Krakowskiej, Gurbiela, Monte 
Cassino, Armii Krajowej, jako dróg zbiorczych i sieci dróg lokalnych. W dzielnicy nie 
występuje lokalne centrum usług podstawowych. Od strony północnej, granica dzielnicy 
stanowi granicę miasta z gminą Żurawica, a także z Przemysko – Dynowskim Obszarem 
Chronionego Krajobrazu. Od strony wschodniej dzielnica graniczy z obwodnicą północno – 
wschodnią, która wraz z drogami zbiorczymi jest elementem głównego systemu 
transportowego miasta. Dzielnica III.2. – BUDY podlega ochronie: krajobrazowej: „Strefa 
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ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl”, przyrodniczej: tereny lasów, jako 
elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.2.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa, usługowa, 
szczególnie wzdłuż dróg zbiorczych. 
III.2.U: tereny zabudowy usługowej. Funkcja podstawowa: usługi lokalne i ponadlokalne, 
szczególnie z zakresu obsługi komunikacji. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo  
– usługowa, centrum usług lokalnych.  
III.2.ZL: tereny lasów. Funkcja podstawowa: tereny leśne stanowiące element podstawowego 
systemu przyrodniczego miasta. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna. 
III.2.ZP: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: uzupełniający system 
przyrodniczy. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna, komunikacyjna w niezbędnym zakresie 
przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym i  ponadlokalnym, tereny do zalesień. 
 
Dzielnica III.2. – MONTE CASSINO wielofunkcyjna obecnie o dominującej funkcji usług 
ponadlokalnych i perpektywicznie mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz 
lokalnych usług komunalnych. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w postaci 
zespołu budynków wielorodzinnych przy Szpitalu oraz jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż 
ulicy Monte Cassino i Astronautów. Dla dzielnicy należy ustalić sieć ulic zbiorczych  
w powiązaniu z ul. Monte Cassino i ul. Krakowską z uwzględnieniem terenów zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej oraz cmentarzem komunalnym. W dzielnicy nie 
występuje lokalne centrum usług podstawowych. Od strony północnej i wschodniej granica 
dzielnicy stanowi granicę miasta z gminą Żurawica. Od strony zachodniej dzielnica graniczy 
z obwodnicą północno – wschodnią, która wraz z drogami zbiorczymi i magistralą kolejową 
E30 jest elementem głównego systemu transportowego miasta. Od strony południowej 
dzielnica graniczy z Jednostką Przestrzenną „Rzeka San”. Dzielnica III.2. – MONTE 
CASSINO podlega ochronie: przyrodniczej: nabrzeże Sanu, jako Natura 2000 i korytarz 
ekologiczny, teren lasu oraz siedlisko żołny jako elementy Podstawowego Systemu 
Przyrodniczego, korytarz ekologiczny lokalny związany z potokiem Ług (na granicy z gminą 
Żurawica), tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej jako elementy Uzupełniającego Systemu 
Przyrodniczego. Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.2.U1: tereny zabudowy usług ponadlokalnych i lokalnych w zakresie usług medycznych: 
Szpital Wojewódzki i centrum ratownictwa z zapleczem technicznym. Funkcja podstawowa: 
usługi medyczne. Funkcje dopuszczalne: usługi podstawowe, mieszkaniowo – usługowa. 
III.2.U2: lokalne centrum usług podstawowych związanych z projektowanymi zespołami 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: usługi 
podstawowe. Funkcje dopuszczalne: zieleń urządzona, usługi sakralne i komunikacyjne. 
III.2.ZC: teren cmentarza komunalnego z pełnym zapleczem administracyjno 
–usługowym, z perspektywą usług ponadlokalnych w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Funkcja podstawowa: usługi cmentarne. Funkcje dopuszczalne: wszystkie 
usługi towarzyszące cmentarzowi, inne miejskie usługi komunalne. 
III.2.MW1: tereny perspektywicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o dużej  
i średniej intensywności, z pełnym programem usług podstawowych i rekreacją lokalną, 
stanowiące strategiczny obszar rozwoju mieszkalnictwa miasta. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa wielorodzinna. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo - usługowa, 
mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, rekreacyjna. 
III.2.MW2: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa wielorodzinna. Funkcja dopuszczalna: usługi podstawowe. 
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III.2.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obecnie ograniczone do 
niewielkich zespołów usytuowanych wzdłuż ul. Monte Cassino, Astronautów, Ceramicznej  
i Gazowej, w części północnej stanowiące perspektywiczną strefę przejściową do zabudowy 
wielorodzinnej na styku z gminą Żurawica. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa 
jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa. 
III.2.MW/U:  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami jako strefa 
przejściowa od terenu usług medycznych ponadlokalnych (Szpital) i intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa wielorodzinna, 
usługowa. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo–usługowa, w tym budynki zamieszkania 
zbiorowego, hotelowe, typu apartamentowego z własnym zapleczem usług. 
III.2.MN/U: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, jako strefa łącząca 
tereny usług i zabudowy mieszkaniowej o różnych wskaźnikach intensywności zabudowy. 
Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa. Funkcja 
dopuszczalna: usługowa. 
III.2.US: teren sportu i rekreacji. Funkcja podstawowa: dzielnicowy obszar rekreacyjno – 
sportowy z możliwością poszerzenia w kierunku zachodnim na teren zieleni nieurządzonej 
III.2.ZN 1. Funkcje dopuszczalne: usługi związane z rekreacją, usługi kultury. 
III.2.ZP1: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: rekreacyjna, ochrona od funkcji 
uciążliwych, tereny zieleni publicznej. Funkcje dopuszczalne: komunikacyjna w niezbędnym 
zakresie przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej. 
III.2.ZP/U: teren zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: zieleń parkowa izolacyjna od 
cmentarza z usługami dopuszczalnymi w strefie cmentarza. Funkcja dopuszczalna: usługowa, 
rekreacyjna, komunikacyjna, parkingi. 
III.2.ZN1: tereny zieleni nieurządzonej. Funkcja podstawowa: uzupełniający system 
przyrodniczy miasta z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie w istniejących 
jarach i wąwozach stanowiących koryta dla potoków i cieków wodnych stałych i okresowych. 
Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna, jako rezerwa dla rozwoju funkcji rekreacji dla dzielnicy, 
komunikacyjna w niezbędnym zakresie przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym  
i ponadlokalnym. 
III.2.ZN2: teren zieleni nieurządzonej, przeznaczony do ochrony. Funkcja podstawowa: 
stanowisko gatunku chronionego – żołny. 
III.2.ZN3: teren zieleni nieurządzonej. Funkcja podstawowa: strefa buforowa dla stanowiska 
gatunku chronionego – żołny. 
III.2.ZL: tereny lasów. Funkcja podstawowa: tereny leśne. Funkcja dopuszczalna: 
rekreacyjna. 
III.2.R: tereny rolne z produkcją ograniczoną do ogrodniczej i sadowniczej,  
z perspektywiczną możliwością przekształcenia w teren zabudowy zagrodowej ograniczonej 
do gospodarstw ogrodniczych. 
III.2.KP/U1: teren infrastruktury technicznej komunikacyjnej. Funkcja podstawowa: parking 
strategiczny, usługi komunikacyjne, w tym dworce busowe i autobusowe, stacje przesiadkowe 
między komunikacją tranzytową i miejską, itp. Funkcje dopuszczalne: wszechstronne usługi 
związane z komunikacją, w tym autosalony, serwisy, WOH. 
III.2.KP/U2: teren infrastruktury technicznej komunikacyjnej. Funkcja podstawowa: układ 
drogowy lokalny i wewnętrzny, parking strategiczny przy cmentarzu. Funkcja dopuszczalna: 
usługi związane z cmentarzem. 
III.2.C: tereny i obiekty infrastruktury technicznej ciepłowniczej. Funkcja podstawowa: 
miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Funkcje dopuszczalne: usługi związane  
z techniką grzewczą. 
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ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy, ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do 
ogrodniczej i sadowniczej. 
KDZx: tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu. Funkcja podstawowa: układ 
komunikacyjny ponadlokalny z możliwością korekt przebiegu i klas technicznych  
w zależności od potrzeb inwestorów. 

 
Dzielnica III.2. – WILCZE 2 wielofunkcyjna o dominującej funkcji produkcji rolnej  
w różnych formach i różnej własności terenów położonych w zakolach Sanu i stanowiących 
odrębny ekosystem o unikalnym krajobrazie nadrzecznym. Jako uzupełniająca - funkcja 
mieszkaniowa jednorodzinna stanowiąca pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej  
i uzupełniona zabudową współczesną. Od strony zachodniej dzielnica graniczy z obwodnicą 
północno – wschodnią miasta, od strony południowej z terenami kolejowymi magistrali 
kolejowej E30, które stanowią razem elementy głównego systemu transportowego miasta. 
Przez dzielnicę przebiegają szańce forteczne stanowiące część Jednostki Przestrzennej 
„Twierdza Przemyśl”. Od strony północnej dzielnica obejmuje część Jednostki Przestrzennej 
„Rzeka San”, stanowiącą również korytarz przewietrzania miasta. Brak usług podstawowych  
i lokalnego centrum usługowego. Wzdłuż Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia 
powodzią. Dzielnica III.2. – WILCZE 2 podlega ochronie: konserwatorskiej: C - pierścień 
wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu 
Fortecznego Twierdzy Przemyśl”, „Strefa ochrony starorzecza Sanu – Wilcze”, 
przyrodniczej: nabrzeże i koryto Sanu, jako Natura 2000 i korytarz ekologiczny, teren 
szańców Twierdzy Przemyśl, jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny 
zieleni urządzonej i ogrody działkowe jako elementy Uzupełniającego Systemu 
Przyrodniczego.  
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.2.R/US/ZD: tereny produkcji rolnej i zieleni nieurządzonej z ograniczeniami w sposobie 
upraw ze względu na sąsiedztwo Sanu, jako obszaru chronionego przyrodniczo, 
niezabudowane i z zakazem zabudowy. Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do 
ogrodniczej i sadowniczej. Funkcje dopuszczalne: rekreacyjno – sportowa, ogrody działkowe 
lub inne formy organizacyjne dla użytkowania terenów produkcji rolnej. 
III.2.R: tereny produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej, dawne użytki 
rolne i pola orne związane z gospodarstwami rolnymi. Funkcja podstawowa: produkcja rolna 
ograniczona do ogrodniczej i sadowniczej oraz z ograniczeniami w sposobie upraw ze 
względu na sąsiedztwo Sanu jako obszaru chronionego przyrodniczo. Funkcja dopuszczalna: 
ogrody działkowe i inne formy organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza 
ogrodami działkowymi. 
III.2.ZD: tereny ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza 
ograniczona do ogrodniczej i sadowniczej oraz z ograniczeniami w sposobie upraw ze 
względu na sąsiedztwo Sanu jako obszaru chronionego przyrodniczo. Funkcja dopuszczalna: 
rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza 
ogrodami działkowymi. 
III.2.MN1: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowe, usługowa. 
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III.2.MN2: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powstałe na kanwie dawnej 
zabudowy zagrodowej uzupełnianej zabudową niezwiązaną z rolnictwem kosztem otwartych 
terenów przedpola szańców. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcje 
dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowa, usługowa, rekreacyjno – sportowa. 
III.2.U1: tereny zabudowy usługowej sakralnej. Funkcja podstawowa: usługi sakralne. 
Funkcja dopuszczalna: usługi kultury, zieleń urządzona na terenie zamkniętego cmentarza. 
III.2.U2: tereny usług ponadlokalnych, Funkcja podstawowa: usługi hotelarskie. Funkcje 
dopuszczalne: obsługi komunikacji, kultury, gastronomiczne, wystawiennicze, centrum 
konferencyjne, sportowo – rekreacyjne, handlowe. 
III.2.ZP1: teren zieleni urządzonej w obrębie fortyfikacji Twierdzy Przemyśl. Funkcja 
podstawowa: zieleń urządzona, przestrzeń publiczna. Funkcje dopuszczalne: sportowo  
– rekreacyjna, usługowa, komunikacyjna. 
III.2.ZP2: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: rekreacyjna. Funkcja 
dopuszczalna: produkcji rolnej (ogrodniczej), infrastruktury technicznej – jako budowle 
przeciwpowodziowe. 
III.2.WS: teren wód powierzchniowych śródlądowych. Funkcja podstawowa: rzeka San. 
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjno – sportowa, elementy systemu komunikacji publicznej,  
w tym nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez San, przekroczenia rzeki sieciami 
infrastruktury technicznej.  
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy, ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do 
ogrodniczej i sadowniczej. 

 
Dzielnica III.2. – PRZEKOPANA 1 - wielofunkcyjna położona przy ujściu rzeki Wiar do 
Sanu, o dominującej funkcji produkcji rolnej na terenach położonych w zakolach Sanu. Jako 
uzupełniająca występuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, stanowiąca pozostałości 
dawnej zabudowy zagrodowej, zgrupowana w południowej części wzdłuż ul. Lwowskiej oraz 
usługi komunalne –  oczyszczalnia ścieków. Od strony północnej dzielnica zawiera część 
Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”, stanowiącą korytarz również przewietrzania miasta. 
Przez dzielnicę przepływa rzeka Wiar. Od strony wschodniej dzielnica graniczy z gminą 
Medyka, od strony południowej z magistralą kolejową E30, która stanowi element głównego 
systemu transportowego miasta. Brak usług podstawowych i lokalnego centrum usługowego, 
Wzdłuż Sanu i pomiędzy wałami rzeki Wiar występuje obszar szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz wzdłuż Wiaru poza wałami obszary zalewu wodami powodziowymi Q1% 
(Obszary zagrożone „wodą stuletnią”) niestanowiące obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. Dzielnica III.2. – PRZEKOPANA 1 
podlega ochronie: przyrodniczej: nabrzeże i koryto Sanu, jako Natura 2000, korytarze 
ekologiczne Sanu i Wiaru, cmentarz - jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego, 
tereny zieleni urządzonej jako elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.2.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powstałe na kanwie dawnej 
zabudowy zagrodowej, uzupełnianej zabudową niezwiązaną z rolnictwem. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcje dopuszczalne i pożądane: mieszkaniowo 
– usługowa i usługowa w zakresie usług podstawowych. 
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III.2.MN/U: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Funkcja podstawowa: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo - usługowej i usługowej aż do 
wykształcenia lokalnego centrum usług podstawowych i rekreacji. 
III.2.K: tereny i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej. Funkcja podstawowa: 
oczyszczalnia ścieków z poszerzeniem zakresu usług o miejsce składowania i utylizacji 
zanieczyszczonego i zasolonego śniegu z ulic i chodników. Funkcja dopuszczalna: zieleń 
urządzona izolacyjna, systemy ochrony przeciwpowodziowej. 
III.2.U: teren usług sakralnych. Funkcja podstawowa: usługi sakralne. Funkcje dopuszczalne: 
inne usługi podstawowe z poszerzeniem na teren sąsiedni III.2.MN/U.  
III.2.ZC: teren usług cmentarnych. Funkcja podstawowa: lokalny cmentarz komunalny 
wymagający ustalenia i egzekucji strefy sanitarnej. Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona. 
Funkcja pożądana: ograniczenie funkcji cmentarnych aż do zamknięcia cmentarza. 
III.2.ZP: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: tereny zieleni izolacyjnej, 
nadrzecznej, jako część uzupełniającego systemu przyrodniczego miasta. Funkcje 
dopuszczalne: rekreacyjna. 
III.2.ZN: tereny zieleni nieurządzonej. Funkcja podstawowa: podstawowy i uzupełniający 
system przyrodniczy miasta z ograniczeniami w zagospodarowaniu w sąsiedztwie rzeki San  
i Wiar.  
III.2.ZL: tereny lasów. Funkcja podstawowa: tereny leśne.  Funkcja dopuszczalna: 
rekreacyjna. 
III.2.E: tereny i obiekty infrastruktury technicznej elektroenergetycznej. Funkcja 
podstawowa: GPZ. 
III.2.WS1: teren wód powierzchniowych śródlądowych. Funkcja podstawowa: rzeka San. 
Funkcje dopuszczalne: elementy systemu komunikacji publicznej, w tym nowe mosty, kładki 
piesze, rowerowe przez San, przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej.  
III.2.WS2: teren wód powierzchniowych śródlądowych. Funkcja podstawowa: rzeka Wiar. 
Funkcje dopuszczalne: elementy systemu komunikacji publicznej, w tym nowe mosty, kładki 
piesze, rowerowe przez Wiar, przekroczenia rzeki sieciami infrastruktury technicznej. 
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy, ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do 
ogrodniczej i sadowniczej. 
 
c) CZĘŚĆ POŁUDNIOWO – ZACHODNIA III.3. 
Dzielnica III.3. – PRAŁKOWCE - wielofunkcyjna położona pomiędzy Sanem  
i ul. Sanocką, o dominującej funkcji sportowo - rekreacyjnej. W starym korycie Sanu,  
w miejscu dawnego poboru żwiru (obecnie tzw. „oczka wodne”) obejmuje udokumentowane 
złoże kruszywa. Jako uzupełniającą jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna stanowiąca 
pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej i wielorodzinna zgrupowane w południowej 
części wzdłuż ul. Sanockiej i Rosłońskiego oraz usługi komunalne – kompleks stacji poboru  
i uzdatniania wody dla miasta. Tereny sportowo – rekreacyjne stanowią równocześnie część 
Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”, która ma swoją kontynuację  
w dzielnicach: I. Stare Miasto, II.1.Kmiecie, III.3.Zielonka, II.2.Podwinie. Od strony 
północnej dzielnica obejmuje część Jednostki Przestrzennej „Rzeka San”. Od strony 
południowej granicę dzielnicy stanowi ul. Sanocka jako droga krajowa nr 28 klasy głównej, 
która wraz z planowaną drogą zbiorczą (lub główną) łączącą ul. Sanocką z ul. Grunwaldzką,  
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z mostem przez San, stanowi element głównego systemu transportowego miasta.  Wzdłuż 
Sanu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Dzielnica III.3. – PRAŁKOWCE 
podlega ochronie: krajobrazowej: „Strefa ochrony wybrzeża Sanu – Prałkowce”, 
przyrodniczej: nabrzeże i koryto Sanu jako Natura 2000, korytarz ekologiczny i korytarz 
przewietrzania miasta - jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni 
urządzonej i ogrody działkowe jako elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.3.WS: teren wód powierzchniowych śródlądowych. Funkcja podstawowa: rzeka San. 
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjno – sportowa, elementy systemu komunikacji publicznej,  
w tym nowe mosty, kładki piesze, rowerowe przez San, przekroczenia rzeki sieciami 
infrastruktury technicznej.  
III.3.US/ZP/WS: tereny sportowo – rekreacyjne o znaczeniu ponadlokalnym obejmujące  
w dzielnicy: obiekty sportowe ze stadionem, lodowisko miejskie, hotel, wyrobisko po żwirze 
tzw. „oczka wodne”, istniejące ogrody działkowe, tereny nadbrzeżnych łąk nad Sanem. 
Funkcja podstawowa: sportowo – rekreacyjna, z ograniczeniami w zabudowie ze względu na 
bezpośrednie zagrożenie powodzią i w wysokości i ukształtowaniu budynków w korytarzu 
przewietrzania miasta. Funkcje dopuszczalne: usługowa a także hotelowa, apartamentowo  
– hotelowa i mieszkaniowa wielorodzinna – jako uzupełniające dla podstawowej, 
komunikacyjna w zakresie przebiegu nowych dróg publicznych i parkingów, czasowo 
produkcyjna górnicza na terenie udokumentowanego złoża żwiru – tylko do czasu wydobycia 
kruszywa z obowiązkiem rekultywacji wyrobisk na cele rekreacyjno - sportowe (zbiorniki 
wodne). Funkcja pożądana: rozszerzenie ponadlokalnego zasięgu terytorialnego  
i funkcji Parku Sportowo – Rekreacyjnego w ramach MOF – u do Ostrowa w gminie 
Przemyśl i Prałkowce w gminie Krasiczyn o tereny w dolinie Sanu.  
III.3.W: tereny i obiekty infrastruktury technicznej wodociągowej. Funkcja podstawowa: 
ujęcie wody dla miasta i zakład uzdatniania wody. Funkcje dopuszczalne: rekreacyjne  
i ochronne, szczególnie w strefie ujęcia wody na Sanie (dla celów przyrodniczych przepławka 
dla ryb i rekreacyjnych jako wodna trasa turystyczna).  
III.3.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powstałe na kanwie dawnej 
zabudowy zagrodowej, uzupełnianej zabudową niezwiązaną z rolnictwem wzdłuż  
ul. Rosłońskiego. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcje dopuszczalne  
i pożądane: mieszkaniowo – usługowa i usługowa w zakresie usług lokalnych.  
III.3.MN/o: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska 
nieaktywnego z ograniczeniami w zabudowie. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego 
osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań przez organ 
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej ograniczonej do 
produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku negatywnego 
wyniku ww. badań.  
III.3.MW: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa wielorodzinna. Funkcje dopuszczalne i pożądane: mieszkaniowa 
jednorodzinna jako uzupełnienie zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowa  
i usługowa w zakresie usług podstawowych z ograniczeniami w wysokości i ukształtowaniu 
budynków w korytarzu przewietrzania miasta. 
III.3.U: tereny usługowe. Funkcja podstawowa: usługi podstawowe. Funkcje dopuszczalne: 
inne związane z funkcją Parku Sportowo – Rekreacyjnego, obsługi komunikacyjnej, np. 
warsztaty i serwisy samochodowe, stacje benzynowe, motele, itp. 
III.3.E: tereny i obiekty infrastruktury technicznej elektroenergetycznej. Funkcja 
podstawowa: stacja transformatorowa. 



 52 

III.3.ZN: tereny zieleni nieurządzonej. Funkcja podstawowa: podstawowy i uzupełniający 
system przyrodniczy miasta z ograniczeniami w zagospodarowaniu, szczególnie  
w sąsiedztwie rzeki San. Funkcja dopuszczalna: sportowo – rekreacyjna. 
III.3.ZL: tereny lasów. Funkcja podstawowa: tereny leśne. Funkcja dopuszczalna: 
rekreacyjna. 
III.3.ZD: teren ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona 
do ogrodniczej i sadowniczej oraz z ograniczeniami w sposobie upraw ze względu na 
sąsiedztwo Sanu, jako obszaru chronionego przyrodniczo. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno 
– sportowa, inne formy organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami 
działkowymi. Funkcja pożądana: rekreacyjno – sportowa ze stopniowym przekształceniem 
ogrodów w przestrzeń publiczną. 
III.3.PG: teren i obszar górniczy, Funkcja podstawowa: czasowy obszar i teren górniczy 
wydobycia kruszywa. Funkcje dopuszczalne: czasowe komunikacyjne w zakresie dróg, 
placów manewrowych i składowych dla transportu, związanych z eksploatacją kruszywa. 
Funkcja pożądana: rekreacyjno – sportowa po rekultywacji wyrobiska. 
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy, ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do 
ogrodniczej i sadowniczej. 
KDZx: tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu. Funkcja podstawowa: układ 
komunikacyjny ponadlokalny z możliwością korekt przebiegu i klas technicznych  
w zależności od warunków lokalnych i potrzeb inwestorów. 

 
Dzielnica III.3. – KRUHEL - wielofunkcyjna, o dominującej funkcji ochronnej dla 
obszarów chronionych przyrodniczo i krajobrazowo, z terenami lasów, naturalnej i mało 
przekształconej zieleni nieurządzonej na stokach wzgórz, w jarach, wąwozach i terenach 
otwartych, w przeważającej części prawnie chronionych. Funkcję uzupełniającą stanowi 
mieszkalnictwo jednorodzinne, skupione na ogół wzdłuż nielicznych ulic. Od strony 
północnej granicę dzielnicy stanowi ul. Sanocka jako droga krajowa nr 28 klasy głównej, 
która stanowi element głównego systemu transportowego miasta. Od strony północno  
– zachodniej, zachodniej, południowej i południowo – wschodniej granica dzielnicy stanowi 
dzielnicę miasta z gminami Krasiczyn i Przemyśl. Brak usług podstawowych.  
W całej dzielnicy liczne obszary osuwiskowe. Dzielnica III.3. – KRUHEL podlega ochronie: 
krajobrazowej: „Strefa ochrony Zniesienia, Kruhela, Zielonki”, przyrodniczej: Park 
Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Przemysko – Dynowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) Natura 2000 „Pogórze Przemyskie”, 
Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 mający znaczenie dla wspólnoty „Ostoja Przemyska”, 
Stanowisko dokumentacyjne „Olistolit jurajski”, a także proponowany do ochrony „Wąwóz 
Maziarnia” i tereny lasów jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny 
zieleni nieurządzonej i rolnicze jako elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego., 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.3.ZL: tereny lasów. Funkcja podstawowa: tereny leśne. Funkcja dopuszczalna: 
rekreacyjna. 
III.3.ZN/R/US:  tereny zieleni nieurządzonej, produkcji rolnej i rekreacji. Funkcja 
podstawowa: obszar o perspektywicznym przeznaczeniu dla celów rekreacji lokalnej  
i ponadlokalnej jako uzupełnienie usługowego charakteru Parku Sportowo – Rekreacyjnego  
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w terenach otwartych i niezurbanizowanych, z ograniczeniami w zabudowie głównie ze 
względu na osuwiska i konfigurację terenu. Funkcje dopuszczalne: ograniczonej produkcji 
rolnej, agroturystyki i rekreacji, komunikacyjna dla niezbędnego przebiegu drogi zbiorczej  
i dróg lokalnych a także systemu dróg turystycznych: szlaków pieszych, rowerowych torów 
motokrosowych, itp. 
III.3.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako pozostałości dawnej 
zabudowy zagrodowej wsi Kruhel Wielki i Kruhel Mały.  Funkcja podstawowa: mieszkalna 
jednorodzinna. Funkcje dopuszczalne: mieszkalno – usługowa, usługowa, ograniczona 
rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych  
i agroturystycznych. Funkcja pożądana: usługowa w postaci lokalnego centrum usług 
podstawowych. 
III.3.MN/o1:  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwisk 
nieaktywnych z ograniczeniami w zabudowie. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna po pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego 
osuwiska lub dla części osuwiska określonej jako obowiązkowa dla badań przez organ 
administracji właściwy do spraw geologii albo tereny produkcji rolnej ograniczonej do 
produkcji ogrodniczej i sadowniczej lub zieleń urządzona - w przypadku negatywnego 
wyniku ww. badań. 
III.3.MN/o2:  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze osuwiska 
aktywnego okresowo z ograniczeniami w zabudowie. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowa 
jednorodzinna z zakazem zabudowy na wolnych działkach i zakazem rozbudowy  
i nadbudowy istniejących budynków. 
III.3.ZC1: teren cmentarza. Funkcja podstawowa: cmentarz zamknięty, zieleń urządzona. 
III.3.ZC2: teren usług sakralnych i cmentarnych. Funkcja podstawowa: usługi sakralne 
(kościół), lokalny cmentarz komunalny wymagający ustalenia i egzekucji strefy sanitarnej, 
bez prawa poszerzenia. Funkcja dopuszczalna: funkcje cmentarne aż do zamknięcia 
cmentarza. 
III.3.R: tereny produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja 
podstawowa: produkcja rolna ograniczona do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja 
dopuszczalna: różne formy organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej, ogrody 
działkowe, także użytki rolne i pola orne związane z istniejącymi gospodarstwami rolnymi.  
III.3.RM: tereny zabudowy zagrodowej ograniczonej do gospodarstw ogrodniczych  
i sadowniczych oraz gospodarstwa agroturystyczne i rekreacyjne z hodowlą zwierząt (konie, 
owce, kozy, drób). Funkcja podstawowa: mieszkaniowa i produkcja rolna ograniczona do 
kategorii jak wyżej. Funkcja dopuszczalna: sportowo - rekreacyjna, 
KDZx: tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu. Funkcja podstawowa: układ 
komunikacyjny ponadlokalny z możliwością korekt przebiegu i klas technicznych  
w zależności od warunków lokalnych. 
 
Dzielnica III.3. – ZIELONKA - wielofunkcyjna, o dominującej funkcji ochronnej dla 
obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, z terenami lasów, naturalnej i mało 
przekształconej zieleni nieurządzonej i urządzonej na stokach wzgórz, w jarach, wąwozach  
i na terenach otwartych, oraz  z terenami produkcji rolniczej i ogrodami działkowymi. 
Funkcję równorzędną stanowią rekreacja i sport w ramach jednostki Przestrzennej „Park 
Sportowo – Rekreacyjny” i Jednostki Przestrzennej „Twierdza Przemyśl” oraz 
mieszkalnictwo jednorodzinne skupione w 3 zespołach zabudowy: „Krzemieniec”  
w sąsiedztwie ulic: Sanockiej, Chodkiewicza, Krzemieniec, Sucha, Studzienna, Kossaka, 
„Zielonka” wzdłuż ulic: Pasteura, Grochowskiej, Ziemowita, Kruhelska, Potokowa, 
„Kasztanowa” wzdłuż ulic: Kasztanowa, Pikulicka, Fabryczna, Piastowska. Od strony 
południowo – zachodniej granica dzielnicy stanowi granicę miasta z gminą Przemyśl. Od 
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strony wschodniej dzielnica graniczy z ul. Słowackiego klasy głównej, łączącą się z drogą 
wojewódzką nr 885 do Malhowic, która stanowi element głównego systemu transportowego 
miasta. W całej dzielnicy występują osuwiska. Dzielnica III.3. – ZIELONKA podlega 
ochronie: konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl i Fort 
Kruhel, krajobrazowej: „Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”, 
„Strefa Ochrony Zniesienia, Kruhela, Zielonki”, przyrodniczej: tereny zieleni nieurządzonej, 
lasy, teren fortyfikacji Twierdzy Przemyśl i cmentarze jako elementy Podstawowego Systemu 
Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej, rolnicze i ogrody działkowe jako elementy 
Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.3.US1: tereny sportowo – rekreacyjne Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo  
– Rekreacyjny” o intensywnym nasyceniu urządzeń terenowych: stok narciarski, tor 
saneczkowy, wyciąg krzesełkowy, zespół fortów: „Zniesienie”, „Tatarski Kopiec”, 
„Laboratorium” jako otwarte centrum kulturalno – rekreacyjne z amfiteatrem letnim, trasami 
spacerowymi, boiskami, itp. Funkcja podstawowa: usługi sportowo – rekreacyjne. Funkcje 
dopuszczalne: usługi turystyczne, handlowe, hotelarskie, kulturalne, komunikacyjne. 
III.3.US2: tereny sportowo – rekreacyjne. Funkcja podstawowa: lokalny zespół sportowo  
– rekreacyjny w ramach nowego lokalnego centrum usługowego. Funkcje dopuszczalne: 
zieleń urządzona, mieszkalno - usługowa związana z obsługą sportu i rekreacji. 
III.3.U1: tereny usług podstawowych i ponadpodstawowych. Funkcje podstawowe: centrum 
usług związanych z Parkiem Sportowo – Rekreacyjnym. Funkcje dopuszczalne: 
mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa,  
III.3.U2: tereny usług podstawowych. Funkcje podstawowe: lokalne zespoły usług 
podstawowych związanych z zabudową mieszkaniową. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo 
– usługowe.  
III.3.U3: tereny zabudowy usługowo – magazynowo - składowej. Funkcje podstawowe: 
zespół usług związanych funkcjonalnie z kompleksami usług komunalnych i składowiskiem 
odpadów. Funkcje dopuszczalne: magazynowe, składowe, zieleń urządzona izolacyjna.  
III.3.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, także pozostałości dawnej 
zabudowy zagrodowej z nowymi uzupełnieniami po podziałach działek rolnych dla 
kontynuacji funkcji mieszkaniowej w ślad za rozwojem infrastruktury technicznej  
i komunikacji. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcje dopuszczalne: 
mieszkaniowo – usługowa, usługowa, ograniczona rolnicza z dopuszczeniem zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych i agroturystycznych. 
III.3.MN/U: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa. Funkcje dopuszczalne: usługi podstawowe i dzielnicowe. 
Funkcje pożądane: utworzenie lokalnego centrum usług podstawowych. 
III.3.RM: tereny zabudowy zagrodowej ograniczonej do gospodarstw ogrodniczych  
i sadowniczych oraz agroturystycznych, dawne użytki rolne i pola orne związane  
z gospodarstwami rolnymi. Funkcja podstawowa: zagrodowa ograniczona do ogrodniczej  
i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: gospodarstwa agroturystyczne i rekreacyjne z hodowlą 
zwierząt (konie, owce, kozy, drób), ogrodnictwem i sadownictwem, mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
III.3.R: tereny produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej i sadowniczej, dawne użytki 
rolne i pola orne związane z gospodarstwami rolnymi z ograniczeniami i zakazem zabudowy 
ze względu na Strefę Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl (Fort 3a Kruhel). 
Funkcja podstawowa: produkcja rolna. Funkcja dopuszczalna: tereny zieleni urządzonej bez 
zabudowy. 
III.3.ZP1: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: rezerwa rozwoju Parku Sportowo 
– Rekreacyjnego o funkcje wymagające naturalnego krajobrazu i urozmaiconego 
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ukształtowania terenu. Funkcja dopuszczalna: zalesienia, szczególnie w terenach 
osuwiskowych. 
III.3.ZP2: teren zieleni urządzonej w obrębie fortyfikacji Twierdzy Przemyśl – Fortu Kruhel. 
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona, przestrzeń publiczna. Funkcje dopuszczalne: 
sportowo – rekreacyjna, usługowa. 
III.3.ZP3: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: zieleń urządzona w Strefie 
Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna bez 
zabudowy, np. pola namiotowe, boiska sezonowe.  
III.3.ZP/R: tereny zieleni urządzonej i produkcji rolnej ograniczonej do ogrodniczej  
i sadowniczej, dawne użytki rolne i pola orne związane z gospodarstwami rolnymi a także 
niedostępne i trudnodostępne zbocza wzgórz, jary i wąwozy, przemieszane z terenami 
leśnymi. Funkcja podstawowa: zieleń urządzona i produkcja rolna ograniczona do 
ogrodniczej i sadowniczej. Funkcje dopuszczalne: rekreacyjna z dopuszczeniem zabudowy 
sezonowej kempingowej, ogrody działkowe, komunikacyjna, w tym parkingowa dla obsługi 
kompleksów ogrodniczych i dróg typu turystycznego: ścieżek pieszych i rowerowych, 
szlaków turystyki konnej, itp. 
III.3.ZC1: teren usług sakralnych i cmentarza: Funkcja podstawowa: usługi sakralne  
i grzebalne z ograniczeniami w strefie sanitarnej. Funkcja pożądana: funkcje cmentarne aż do 
zamknięcia cmentarza. 
III.3.ZC2: teren cmentarza wojennego podlegający ochronie konserwatorskiej. Funkcja 
podstawowa: cmentarz zamknięty dla pochówków. Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona 
w ramach strefy ochrony sanitarnej i dla ekspozycji pomnika. 
III.3.UK1: teren usług komunalnych. Funkcja podstawowa: cmentarz dla małych zwierząt 
domowych z możliwością rozbudowy w kierunku północnym na teren III.3.ZP/R. Funkcja 
dopuszczalna: zieleń urządzona, inne usługi komunalne niekolidujące z terenami zieleni. 
III.3.UK2: teren usług komunalnych. Funkcja podstawowa: inne usługi komunalne.  Funkcje 
dopuszczalne: produkcyjne dla utrzymania zieleni miejskiej, schronisko dla zwierząt 
domowych, administracyjno – usługowe związane z gospodarką komunalną, itp.  
III.3.ZD: tereny ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza 
ograniczona do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcje dopuszczalne: poszerzenie terenów 
ogrodów na tereny sąsiednie ZP/R, rekreacyjno – sportowa, inne formy organizacyjne 
produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi. 
III.3.ZL: tereny lasów. Funkcja podstawowa: tereny leśne. Funkcja dopuszczalna: 
rekreacyjna. 
 
Dzielnica III.3. – PIKULICE - wielofunkcyjna, obecnie o dominującej funkcji produkcji 
rolnej, perpektywicznie rozwój usług ponadlokalnych i mieszkalnictwa wielorodzinnego  
i jednorodzinnego oraz lokalnych usług komunalnych. Jako funkcje uzupełniające występują: 
produkcja w postaci zakładów produkcyjnych o nieznaczącym wpływie na środowisko w 
dawnych zakładach „Astra”. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jako 
pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej z nowymi uzupełnieniami po podziałach działek 
rolnych, występuje wzdłuż ulic Herburtów i Sobótki.  Istniejący zespół zabudowy 
wielorodzinnej jest pozostałością dawnego mieszkalnictwa zakładowego „Astry”  
i przyległych składów przemysłowych, obecnie enklawa substandardowego budownictwa 
socjalnego. Zespół usług komunalnych ponadlokalnych – składowisko odpadów. W dzielnicy 
nie występuje lokalne centrum usług podstawowych. Od strony południowej dzielnica 
graniczy z potokiem Jawor, który stanowi granicę miasta z gminą Przemyśl, kontynuowaną 
od strony zachodniej. Od strony wschodniej dzielnica graniczy z ul. Słowackiego - drogą 
wojewódzką nr 885 do Malhowic, klasy głównej, która wraz z systemem ulic zbiorczych 
stanowi element głównego systemu transportowego miasta. Wzdłuż potoku Jawor występują 
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tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią a w całej dzielnicy występują osuwiska. 
Dzielnica III.3. – PIKULICE podlega ochronie: konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny 
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl (brama forteczna w północnej części dzielnicy), 
krajobrazowej: „Strefa ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl”, przyrodniczej: 
tereny zieleni nieurządzonej, lasy, teren fortyfikacji Twierdzy Przemyśl i cmentarze, jako 
elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej, rolnicze  
i ogrody działkowe jako elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.3.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna.  Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo - usługowa i usługowa. 
III.3.MW1: tereny perspektywicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o dużej  
i średniej intensywności, z pełnym programem usług podstawowych i rekreacją lokalną. 
Niezabudowane tereny rolnicze w północnej i centralnej części dzielnicy stanowią 
strategiczny obszar rozwoju mieszkalnictwa miasta. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa 
wielorodzinna. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowa, usługowa, rekreacyjno 
- sportowa. 
III.3.MW2: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa wielorodzinna, Istniejący zespół budynków zakładowych i komunalnych do 
rewitalizacji. Funkcje dopuszczalne: Istniejący zespół budynków pod ochroną konserwatorską 
do przekształcenia w lokalne centrum handlowo-usługowe. 
III.3.P/U: tereny produkcyjne, do przekształcenia w obiekty z funkcją produkcyjno-usługową 
i usługową. Funkcje dopuszczalne: usługowa, handlowa, WOH.  
III.3.O: tereny i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej. Funkcja podstawowa: 
składowisko odpadów. Funkcja dopuszczalna i pożądana: dalszy rozwój funkcji na terenach 
sąsiednich ZN. 
III.3.U1: teren zabudowy usługowej. Funkcja podstawowa: centrum usługowo - handlowe dla 
dzielnicy. Funkcje dopuszczalne: usługi ponadlokalne wszystkich kategorii, szczególnie 
związane z ruchem turystycznym i przejściem granicznym w Malhowicach.  
III.3.U2: tereny zabudowy usługowej. Funkcja podstawowa: lokalne centra usług 
podstawowych dla istniejących i projektowanych zespołów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej. Funkcje dopuszczalne: usługi sakralne, edukacyjne, 
lecznictwa, itp.  
III.3.ZP1: tereny zieleni urządzonej na dawnym zrekultywowanym składowisku odpadów 
wymagający monitoringu. Funkcja podstawowa: teren zieleni publicznej. Funkcja 
dopuszczalna: teren rekreacji i sportu bez prawa zabudowy. 
III.3.ZP2: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: teren zieleni urządzonej. Funkcja 
dopuszczalna: teren rekreacji i sportu z możliwością zabudowy. 
III.3.ZN: tereny zieleni nieurządzonej, na terenach osuwiskowych i z ukształtowaniem terenu 
niesprzyjającym innym funkcjom. Funkcja podstawowa: uzupełniający system przyrodniczy 
miasta. Funkcja dopuszczalna: zalesienia, szczególnie jako zieleń izolacyjna od składowiska 
odpadów. 
III.3.RM/R: tereny zabudowy zagrodowej ograniczonej do gospodarstw ogrodniczych  
i sadowniczych oraz agroturystycznych i specjalistycznych. Funkcja podstawowa: produkcja 
rolna ograniczona do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: gospodarstwa 
agroturystyczne i specjalistyczne z przetwórstwem płodów rolnych, ogrodniczych  
i sadowniczych, usługi sportowo - rekreacyjne. 
III.3.ZL: tereny lasów. Funkcja podstawowa: tereny leśne. Funkcja dopuszczalna: tereny 
rekreacji. 
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 



 57 

urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy, tereny produkcji rolniczej ograniczonej do ogrodniczej  
i sadowniczej. 
KDZx: tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu. Funkcja podstawowa: układ 
komunikacyjny ponadlokalny z możliwością korekt przebiegu i klas technicznych  
w zależności od potrzeb inwestorów i warunków lokalnych. 
 
d) CZĘŚĆ POŁUDNIOWO – WSCHODNIA III.4. 
Dzielnica III.4. – PRZEKOPANA 2 - wielofunkcyjna z dominującą funkcją produkcyjną, 
magazynowo – składową, usługowo – produkcyjną i usługową, w tym wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowe WOH. Jako funkcja uzupełniająca: mieszkaniowa wielorodzinna wzdłuż  
ul. Lwowskiej, enklawy zabudowy jednorodzinnej w rejonie wsi Krówniki i wzdłuż   
ul. Lwowskiej. Północna część dzielnicy wzdłuż ul. Lwowskiej leży w Głównym Centrum  
i Paśmie Rozwoju Usług. Od strony północnej dzielnica graniczy  
z terenem magistrali kolejowej E-30, która razem z ul. Lwowską – drogą krajową nr 28 klasy 
głównej stanowią elementy głównego systemu transportowego miasta. Dzielnica 
nieuporządkowana przestrzennie wzdłuż ul. Lwowskiej, gdzie istniejąca zabudowa 
mieszkaniowa znajduje się w strefie uciążliwości komunikacyjnej i koliduje z Głównym 
Centrum i Pasmem Rozwoju Usług. Dzielnica stanowi strategiczny obszar rozwoju funkcji 
produkcyjnej, składowej i usługowej miasta, jako Strefa Gospodarcza. Konieczna budowa 
układu ulic zbiorczych z uwzględnieniem potrzeb dużych samochodów dostawczych i dróg 
lokalnych. Od strony południowej i wschodniej granica dzielnicy stanowi granicę miasta  
z gminą Przemyśl. Na przeznaczenie terenów wzdłuż wschodniej granicy dzielnicy ma wpływ 
istniejący w gminie Przemyśl rezerwat przyrody „szachownica w Krównikach”, którego 
nieustalona strefa ochronna blokuje podstawową funkcję w części dzielnicy. Od strony 
zachodniej granicę stanowi rzeka Wiar z wałami przeciwpowodziowymi. W terenach 
usługowych wzdłuż bocznicy kolejowej wskazana funkcja obsługi komunikacyjnej: węzeł 
przeładunkowy transportu kolejowego i towarowego samochodowego. Wzdłuż rzeki Wiar 
występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią zawarte pomiędzy wałami 
przeciwpowodziowymi i obszary zalewu wodami powodziowymi Q1% (Obszary zagrożone 
„wodą stuletnią”) nie stanowiące obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo wodne. Dzielnica III.4. – PRZEKOPANA 2 podlega ochronie: 
konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl (Fort Łapajówka 
w północnej części dzielnicy), krajobrazowej: „Strefa ochrony krajobrazu fortecznego 
Twierdzy Przemyśl”, przyrodniczej: brzeg rzeki Wiar  korytarz ekologiczny, teren fortyfikacji 
Twierdzy Przemyśl jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni 
urządzonej, rolnicze i ogrody działkowe jako elementy Uzupełniającego Systemu 
Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.4.P: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w tym znacząco oddziałujące 
na środowisko. Funkcja podstawowa: produkcyjno – magazynowo – składowa  
i produkcyjno – usługowa. Funkcje dopuszczalne: usługowa. 
III.4.P/U: tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, w tym znacząco oddziałującej na 
środowisko. Funkcja podstawowa: produkcyjna. Funkcje dopuszczalne: usługowa związana  
z produkcją przemysłową, np.: usługi handlowe i hurtownie zakładowe, składy, WOH, itp. 
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III.4.U1: tereny zabudowy usługowej. Funkcja podstawowa: usługi ponadpodstawowe,  
w tym wchodzące w skład Głównego Pasma Rozwoju Usług i WOH-y. Funkcje 
dopuszczalne: komunikacyjne, szczególnie wzdłuż ul. Lwowskiej, podstawowe. 
III.4.U2: tereny zabudowy usługowej.  Funkcja podstawowa: usługi lokalne podstawowe. 
Funkcje dopuszczalne: w terenach sąsiadujących z terenami III.4.P usługi związane z ich 
obsługą.  
III.4.MW: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa wielorodzinna. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowa i usługowa. 
III.4.U/MW: teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej wielorodzinnej. Funkcja 
podstawowa: usługowa, szczególnie związana z obsługą komunikacji i transportu oraz 
mieszkaniowo – usługowa. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa wielorodzinna oraz 
mieszkaniowa jednorodzinna do sukcesywnego przekształcania na usługową. 
III.4.MN/U: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa 
i usługowa, szczególnie w zakresie usług podstawowych i dla terenu położonego przy  
ul. Lwowskiej - usług związanych z obsługą komunikacji i ruchu turystycznego.  
III.4.R/P: tereny produkcji rolnej. Funkcja podstawowa: produkcji rolnej do czasu ustalenia 
granic otuliny rezerwatu „Szachownica w Krównikach”, po jej ustaleniu - rezerwa dla 
rozwoju funkcji produkcyjnej w terenach III.4.P. Funkcja dopuszczalna: produkcyjno  
- usługowa. 
III.4.R/P/U: tereny produkcji rolnej. Funkcja podstawowa: rezerwa dla rozwoju funkcji 
przemysłowej i usługowej. Funkcja dopuszczalna czasowo: produkcji rolniczej ograniczonej 
do ogrodniczej i sadowniczej lub ogrodów działkowych.  
III.4.ZD: teren ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona 
do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy 
organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi, 
komunikacyjna wzdłuż Wiaru - dla dróg typu turystycznego: ścieżek pieszych i rowerowych, 
itp. 
III.4.KP: tereny i obiekty infrastruktury technicznej komunikacyjnej. Funkcja podstawowa: 
parking strategiczny, usługi komunikacyjne, w tym dworce i przystanki busowe i autobusowe, 
stacje przesiadkowe między komunikacją tranzytową i miejską, itp. Funkcje dopuszczalne: 
wszechstronne usługi związane z komunikacją, w tym autosalony, serwisy, WOH. 
III.4.K: tereny i obiekty infrastruktury technicznej kanalizacyjnej. Funkcja podstawowa: 
przepompownia ścieków. Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona izolacyjna, systemy 
ochrony przeciwpowodziowej, komunikacyjna wzdłuż Wiaru - dla dróg typu turystycznego: 
ścieżek pieszych i rowerowych, itp. 
III.4.E: tereny i obiekty infrastruktury technicznej elektroenergetycznej. Funkcja 
podstawowa: GPZ. 
III.4.ZP1: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: tereny zieleni nadrzecznej 
związanej z rzeką Wiar jako część podstawowego systemu przyrodniczego miasta. Funkcje 
dopuszczalne: rekreacyjna, urządzenia i budowle ochrony przeciwpowodziowej, 
komunikacyjna: ciągi piesze i rowerowe, mosty i kładki przez Wiar. 
III.4.ZP2: zieleń nieurządzona. Funkcja podstawowa: zieleń izolacyjna od terenu 
produkcyjno–usługowego III.4.P/U. 
III.4.ZP/U: teren zieleni urządzonej, teren Fortu XIII Łapajówka w Jednostce Przestrzennej 
„Twierdza Przemyśl”. Funkcja podstawowa: zieleń urządzona. Funkcje dopuszczalne: 
rekreacyjna, usługowa komunikacyjna: pole namiotowe, parking turystyczny, itp. 
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.  Funkcje 
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dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
niewymagające zabudowy, tereny produkcji rolnej. 
KDZx: tereny dróg zbiorczych o nieustalonym przebiegu. Funkcja podstawowa: układ 
komunikacyjny ponadlokalny z możliwością korekt przebiegu i klas technicznych  
w zależności od potrzeb inwestorów. 
 
Dzielnica III.4. – BAKOŃCZYCE 2 - wielofunkcyjna z dominującą funkcją produkcyjną, 
magazynową, składową i usługowo – produkcyjną, w tym wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe WOH. Jako funkcja uzupełniająca – mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
enklawy zabudowy jednorodzinnej dawnej wsi Sielec i wzdłuż ul. Lwowskiej. Północna część 
dzielnicy wzdłuż ul. Lwowskiej leży w Głównym Centrum i Paśmie Rozwoju Usług. 
Dzielnica nieuporządkowana przestrzennie: wzdłuż ul. Lwowskiej istniejąca zabudowa 
znajduje się w strefie uciążliwości komunikacyjnej i koliduje z Głównym Centrum i Pasmem 
Rozwoju Usług, w pozostałych częściach obszar w trakcie przekształceń dawnych dużych baz 
przemysłowych, składów i hurtowni na tereny usługowe. Dzielnica stanowi obszar 
strategiczny rozwoju funkcji produkcyjnej, składowej i usługowej miasta, jako Strefa 
Gospodarcza, możliwa do zagospodarowania po wykonaniu stosownego zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. Konieczna budowa układu ulic zbiorczych i dróg lokalnych  
z uwzględnieniem potrzeb dużych samochodów dostawczych.  Od strony północnej dzielnica 
graniczy z terenami magistrali kolejowej E-30, która razem z ul. Lwowską – drogą krajową nr 
28 klasy głównej i obwodnicą południowo – wschodnią, od strony południowo - zachodniej 
dzielnica graniczy z terenami bocznicy kolejowej „Bakończyce” i linii kolejowej nr 102  
w kierunku Malhowic, stanowiących elementy głównego systemu transportowego miasta. 
Przez dzielnicę przebiega obwodnica południowo – wschodnia miasta. Od strony wschodniej 
i południowej granica dzielnicy częściowo stanowi granicę miasta z gminą Przemyśl. Od 
strony wschodniej granicę stanowi rzeka Wiar z wałami przeciwpowodziowymi. Od strony 
północno – zachodniej w granicach dzielnicy znajdują się szańce i Fort XX Przekopana  
w Jednostce Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”. W terenach usługowych wzdłuż bocznicy 
kolejowej wskazana funkcja obsługi komunikacyjnej: węzeł przeładunkowy transportu 
kolejowego i towarowego samochodowego. Wzdłuż rzeki Wiar występują obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią zawarte pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi  
i obszary zalewu wodami powodziowymi Q1% (Obszary zagrożone „wodą stuletnią”) nie 
stanowiące obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo wodne. Dzielnica III.4. – BAKOŃCZYCE 2 podlega ochronie: konserwatorskiej:  
C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, krajobrazowej: „Strefa Ochrony 
Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”, przyrodniczej: brzeg i koryto rzeki Wiar  
- korytarz ekologiczny i teren fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, jako elementy Podstawowego 
Systemu Przyrodniczego, tereny zieleni urządzonej, rolnicze i ogrody działkowe, jako 
elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.4.P: tereny obiektów produkcyjnych, magazynowych i składowych, w tym znacząco 
oddziałujące na środowisko. Funkcja podstawowa: produkcyjna, magazynowo – składowa. 
Funkcje dopuszczalne: produkcyjno – usługowa, usługowa. 
III.4.P/U: tereny produkcyjno – usługowe, w tym znacząco oddziałujące na środowisko. 
Funkcja podstawowa: produkcyjno – usługowa, produkcyjno – składowo – magazynowa.  
Funkcja dopuszczalna i pożądana: usługowa z dopuszczeniem WOH. 
III.4.U/P: tereny usługowo – produkcyjne w tym znacząco oddziałujące na środowisko, 
położone głównie pomiędzy ul. Jasińskiego i terenem kolejowym, nieuporządkowane 
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przestrzennie, z ograniczeniami dla terenów wzdłuż szańców i fortów Twierdzy Przemyśl  
w „Strefie Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”. Funkcja podstawowa: 
usługowa, w tym handlowa, produkcyjna i składowa. Funkcje dopuszczalne: usługowa  
z dopuszczeniem WOH. 
III.4.PG: teren i obszar górniczy. Funkcja podstawowa: kopalnia gazu ziemnego. Funkcja 
dopuszczalna: jak wyżej. 
III.4.U: tereny usługowe. Funkcja podstawowa: lokalne centrum usługowo - handlowe. 
Funkcja dopuszczalna: usługowo – mieszkaniowa. 
III.4.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa i usługowa. 
III.4.MN/U: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, z ograniczeniami dla terenów wzdłuż 
szańców i fortów Twierdzy Przemyśl w Strefie Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy 
Przemyśl. Funkcja dopuszczalna: usługowa. 
III.4.U/MN: tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja 
podstawowa: usługowo - mieszkaniowa. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowa jednorodzinna 
z ograniczeniami dla terenów wzdłuż szańców i fortów Twierdzy Przemyśl w Strefie Ochrony 
Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl. 
III.4.R: tereny rolnicze. Funkcja podstawowa: produkcja rolna ograniczona do ogrodniczej  
i sadowniczej. Funkcje dopuszczalne: zieleń urządzona. 
III.4.ZP1: teren zieleni urządzonej w Jednostce Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”. Funkcja 
podstawowa: zieleń urządzona. Funkcje dopuszczalne: rekreacyjna, usługowa 
komunikacyjna: pole namiotowe, parking turystyczny, ścieżki rowerowe, itp.. 
III.4.ZP2: teren zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: zieleń urządzona izolacyjna wzdłuż 
obwodnicy południowo – wschodniej i terenu produkcyjnego. Funkcje dopuszczalne: 
usługowa komunikacyjna, parking, itp. 
III.4.ZP/WS:  tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych w dolinie Wiaru. Funkcje 
podstawowe: Podstawowy System Przyrodniczy miasta, ochrona przeciwpowodziowa. 
Funkcje dopuszczalne: rekreacyjne, komunikacyjne w zakresie ścieżek pieszych  
i rowerowych, przepraw mostowych i infrastruktury technicznej, 
III.4.ZD: teren ogrodów działkowych. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona 
do ogrodniczej i sadowniczej. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjno – sportowa, inne formy 
organizacyjne produkcji ogrodniczej i sadowniczej poza ogrodami działkowymi, 
komunikacyjna wzdłuż Wiaru - dla dróg typu turystycznego: ścieżek pieszych i rowerowych, 
itp. 
III.4.R/P/U: tereny produkcji rolniczej stanowiące rezerwę dla rozwoju funkcji produkcyjnej, 
produkcyjno – usługowej i usługowej. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona 
do ogrodniczej. Funkcje dopuszczalne: usługowe i przemysłowo – usługowe po budowie 
urządzeń i budowli przeciwpowodziowych. 
III.4.ZC: teren cmentarza. Funkcja podstawowa: cmentarz zamknięty dla pochówków. 
Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona. 
III.4.K: tereny i obiekty infrastruktury technicznej kanalizacyjnej. Funkcja podstawowa: 
przepompownia ścieków. Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona izolacyjna.  
ZZ: obszary szczególnego zagrożenia powodzią z zakazem zabudowy budynków na 
działkach niezabudowanych, docelowe przeznaczenie terenów możliwe po zrealizowaniu 
urządzeń przeciwpowodziowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Funkcje 
dopuszczalne do czasu zrealizowania urządzeń przeciwpowodziowych: dla terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych: dotychczasowe funkcje, dla terenów wolnych od 
zabudowy: tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej, tereny sportowo – rekreacyjne 
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niewymagające zabudowy, ogrody działkowe i tereny produkcji rolniczej ograniczonej do 
ogrodniczej i sadowniczej. 
 
Dzielnica III.4. – BAKOŃCZYCE DOLNE - wielofunkcyjna z dominującą funkcją 
produkcyjną, składową, magazynową  i produkcyjno – usługową w tym Park Technologiczny 
i Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jako funkcja uzupełniająca – usługowa ponadlokalna  
i lokalna. Północna część dzielnicy z szańcami i Fortem XVI Bakończyce oraz Bateria 
Nehrybka na południu dzielnicy wchodzą w skład Jednostki Przestrzennej „Twierdza 
Przemyśl”. Od strony wschodniej dzielnica graniczy z bocznicą kolejową Bakończyce i linią 
kolejową nr 102 do Malhowic, które wraz z obwodnicą południowo wschodnią  
i ul. Słowackiego - drogą wojewódzką nr 885 klasy głównej stanowią elementy głównego 
systemu transportowego miasta. Od strony południowej granica dzielnicy stanowi granicę  
z gminą Przemyśl. Dzielnica III.4. – BAKOŃCZYCE DOLNE podlega ochronie: 
konserwatorskiej: C - pierścień wewnętrzny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, krajobrazowej: 
„Strefa Ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl”, przyrodniczej: tereny 
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl jako elementy Podstawowego Systemu Przyrodniczego, 
tereny zieleni urządzonej i rolnicze jako elementy Uzupełniającego Systemu Przyrodniczego. 
Ze względu na przeznaczenie terenów w dzielnicy wyróżniono: 
III.4.P: tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej. Funkcja podstawowa: 
produkcyjna, magazynowa i składowa o strategicznym znaczeniu dla miasta, szczególnie w 
ramach Parku Technologicznego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Funkcje dopuszczalne: 
produkcyjno – usługowe. 
III.4.P/o: tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej na obszarze osuwiska 
nieaktywnego z ograniczeniami zabudowy. Funkcja dopuszczalna: jak dla terenów II.1.P po 
pozytywnym wyniku dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla całego osuwiska albo 
tereny składowe niewymagające budynków lub teren zieleni urządzonej - w przypadku 
negatywnego wyniku ww. badań.  
III.4.P/U: tereny zabudowy produkcyjno – usługowej. Funkcja podstawowa: produkcyjna, 
składowa, usługowa związana z produkcyjną. Funkcje dopuszczalne: handlowa, w tym WOH, 
usługi hotelarskie, turystyczne, komunikacyjne i inne w strefie przygranicznej. 
III.4.PG: teren i obszar górniczy. Funkcja podstawowa: kopalnia gazu ziemnego.  
III.4.MN: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: 
mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcja dopuszczalna: mieszkaniowo – usługowa.  
III.4.MN/U: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Funkcja 
podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Funkcja dopuszczalna: usługowa. 
III.4.U1: tereny zabudowy usługowej ponadlokalnej. Funkcja podstawowa: usługi opieki 
społecznej, szkolnictwa wyższego, obsługi komunikacji - przystanek kolejowy na trasie nr 
102. Funkcja dopuszczalna: usługowa lokalna.  
III.4.U2: teren zabudowy usługowej lokalnej i ponadlokalnej. Funkcja podstawowa: usługi 
różnych kategorii i znaczenia, handlowe, w tym WOH. Funkcje dopuszczalne: usługi 
powiązane z terenami produkcyjnymi, magazynowymi i składowymi III.4.P. a także obsługi 
turystyki i komunikacji w strefie transgranicznej (przejście graniczne w Malhowicach). 
III.4.R/P/U: tereny produkcji rolniczej stanowiące rezerwę dla rozwoju funkcji produkcyjnej, 
produkcyjno – usługowej i usługowej. Funkcja podstawowa: produkcja rolnicza ograniczona 
do ogrodniczej. Funkcje dopuszczalne: usługowe i produkcyjno – usługowe.  
III.4.US: teren rekreacyjno – sportowy. Funkcja podstawowa: rekreacyjna, rehabilitacyjna  
i sportowa. Funkcja dopuszczalna: usługowa jako rezerwa terenu usług pomocy społecznej 
III.4.U1. 
III.4.ZP1: tereny zieleni urządzonej w Jednostce Przestrzennej „Twierdza Przemyśl”. 
Funkcja podstawowa: zieleń urządzona. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna, komunikacyjna. 
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III.4.ZP2: tereny zieleni urządzonej. Funkcja podstawowa: zieleń urządzona izolacyjna 
wzdłuż terenu kolejowego i obwodnicy południowo – wschodniej. Funkcje dopuszczalne: 
urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, itp. 
III.4.ZL: teren lasu. Funkcja podstawowa: teren leśny. Funkcja dopuszczalna: rekreacyjna. 
III.4.K: tereny i obiekty infrastruktury technicznej kanalizacyjnej. Funkcja podstawowa: 
przepompownia ścieków. 
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1. OGÓLNE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 
 
Tab. Nr 5 – Ogólne Wskaźniki Dotyczące Zagospodarowania I Użytkowania Terenów 

STANDARDY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

J. PRZ. I. STARE MIASTO - - KDD - - 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

30 
MN = 0,2/1,0 
MW = 0,5/6,0 
U = 0,5/5,0 

MN = 0,05 
MW =  0,08 
U = 0,10 

MN = 10 
MW =  0 
U =  0 

MN = 80 
MW = 100 
U = 100 

II.1. LIPOWICA 1 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

12 
MN = 0,1/1,4 

RM = 0,01/1,4 

MN = 0,06 
(0,025)2 

RM =  0,50 

MN = 30(10)2 

RM = 60 
MN = 50(60) 
RM = 30 

II.1.KAZANÓW 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

40 
MN = 0,1/1,0 
MW = 0,5/2,0 
U =  0,2/2,0 

MN = 0,08 
(0,025)2 
MW = 0,10 
U =0,06 

MN =  
30(10)2 
MW = 10 
U = 20 

MN = 60 
MW = 80 
U = 70 

II.1.RYCERSKIE 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

40 
MN = 0,1/1,4 
MW = 0,5/2,0 
U = 0,2/2,0 

MN = 0,06 
(0,025)2 
MW = 0,10 
U = 0,06 

MN =  
30(10)2 
MW = 10 
U = 20 

MN = 60 
MW = 80 
U = 70 

II.1.KMIECIE 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

20 
MW = 0,5/3,0 
U = 0,2/2,0 

MW = 0,10 
U = 0,05 

MW = 10 
U = 20 

MW = 80 
U = 70 

II.2.WINNA GÓRA 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

14 
MN = 0,1/1,4 
MW = 0,5/1,2 
U = 0,2/1,2 

MN = 0,06 
(0,025)2 
MW = 0,20 
U = 0,05 

MN =  
30(10)2 
MW = 30 
U = 10 

MN = 50 
MW = 40 
U = 50 

II.2.PODWINIE 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

40 
MN = 0,08/1,4 
MW =0,5/3,0 
U =0,2/1,2 

MN= 
0,06 
(0,025)2 
MW = 0,10 
U = 0,05 

MN =  
30(10)2 
MW = 20 
U = 10 

MN = 50 
MW = 80 
U = 50 

II.2. WILCZE 1 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

40 
MN =  0,1/1,0 
MW =0,5/3,0 
U = 0,2/3,0 

MN = 0,05 
(0,025)2 
MW = 0,15 
U = 0,05 

MN =  
30(10)2 
MW = 10 
U = 5 

MN = 60 
MW = 80 
U = 70 

II.3. PODGÓRZE 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

20 
MN = 0,08/1,4 
MW =0,5/1,2 
U = 0,2/1,4 

MN = 0,06 
(0,025)2 
MW = 0,08 
U = 0,05 

MN =  
30(10)2 

MW = 10 
U = 10 

MN = 60 
MW = 80 
U = 70 

II.4. LWOWSKIE konserwatorska 30 

MN =0,08/1,4 
MW =0,5/2,0 
U =0,2/2,0 
P =0,2/2,0 

MN = 0,06 
(0,025)2 
MW = 0,10 
U =0,08 
P =0,15 

MN =  
20(10)2 
MW =20 
U =10 
P = 10 

MN = 35 
MW = 60 
U = 80 
P = 50 
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II.4.BAKOŃCZYCE 1 

50 500m KDD 500m 500m 

konserwatorska,  
przyrodnicza 

MN, MW: 
2 
kondygnacje 
nadziemne 
U, P:  
1 
kondygnacje 
nadziemna 
 

35 

MN =0,1/0,6 
MW =0,5/2,0 
U =0,5/2,0 
P =0,2/1,5 

MN = 0,1 
MW = 0,15 
U = 0,02 
P = 0,5 

MN =50 
MW = 10 
U = 10 
P = 10 

MN = 40 
MW = 80 
U = 80 
P = 80 
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III.1.LIPOWICA 2 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

12 

MN = 0,1/0,5 
(1,75)2 
MW = 0,1/2,0 
U = 0,2/0,8 

MN = 0,07 
(0,025)2 
MW = 0,3 
U = 0,1 

MN =  
30 (10)2 
MW = 25 
U = 15 

MN = 35 (60)2 
MW = 50 
U = 80 

III.1.OSTRÓW 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

15 
MN =0,01/1,4 
MW = 0,2/1,0 
U = 0,2/1,4 

MN = 0,05 
(0,025)2 
MW = 0, 
  U = 0,1 

MN =  
30(10)2 

MW = 30 
U = 30 

MN = 40 (60)2 
MW = 60 
U = 60 

III.2.BUDY 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

15 
MN =0,08/1,4 
U =0,2/1,2 

MN = 0,06 
(0,025)2 
U = 0,10 

MN = 
30(10)2  
U = 20 

MN = 50 
U = 60 

III.2.MONTE CASSINO przyrodnicza 50 

MN =0,01/1,4 
MW = 0,2/4,0 
U =0,1/1,0 
K = 0,1/2,0 

MN = 0,06 
MW = 0,5 
U = 0,10 
K =0,10 

MN = 40 
MW = 30 
U = 20 
K = 30 

MN = 50 
MW = 60 
U =  60 
K = 60 

III.2.WILCZE 2 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

12 
MN = 0,02/1,2 
U = 0,02/1,0 

MN = 0,05 
U = 0,05 

MN = 50 
U = 30 

MN = 40 
U = 60 

III.2. PRZEKOPANA 1 przyrodnicza 12 
MN = 0,02/1,2 
U= 0,02/1,0 
 

MN =0,06 
U =0,06 

MN =50 
U = 40 

MN = 40 
U = 50 

III.3.PRAŁKOWCE 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

20 
MN = 0,03/1,2 
MW = 0,2/1,5 
U = 0,02/1,0 

MN = 0.06 
(0,025)2 
MW = 0,50 
U = 0,10 

MN =  
30(10)2 

MW = 20 
U = 20 

MN = 40 
MW = 70 
U = 70 

III.3.ZIELONKA 
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

13,0 
MN = 0,01/1,2 
U = 0,2/1,5 
RM = 0,01/0,5 

MN = 0,05 
(0,025)2 
U = 0,10 
RM = 0,20 

MN =  
30(10)2 
U = 40 
RM = 60 

MN = 40 
U = 40 
RM = 20 

III.3. KRUHEL 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

12 
MN = 0,01/0,8 
U =0,1/0,5 

MN = 0,10 
U = 0,05 

MN = 50 
U = 40 

MN = 40 
U = 50 

III.3.PIKULICE przyrodnicza 35 

MN = 0,01/1,4 
MW =0,2/3,0 
U = 0,2/1,2 
P = 0,1/2,0 
RM = 0.01/0,5 

MN = 0,06 
(0,025)2 
MW = 0,15 
U = 0,1 
P = 0,5 
RM = 0,20 

MN =  
30(10)2 
MW = 20 
U = 20 
P = 10 
RM = 60 

MN = 50 
MW = 60 
U = 60 
P = 80 
RM = 20 

III.4. 
PRZEKOPANA 2 

konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

 
25 

MN = 0,05/1,0 
MW = 0,2/1,0 
U = 0,1/2,0 
P = 0,1/2,0 

MN = 0,15 
MW = 2,00 
U = 0,10 
P = 0,50 

MN = 10 
MW = 20 
U = 10 
P = 10 

MN = 80 
MW = 50 
U = 70 
P = 70 
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III.4. 
BAKOŃCZYCE 2 

60 1000m KDD 500m 1000m 

konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

35 
MN = 0,01/1,4 
U = 0,01/3,0 
P = 0,01/3,0 

MN =  0,06 
U = 0,10 
P = 0,20 

MN = 15 
U = 10 
P = 10 

MN =  60 
U =  70 
P = 70 

 III.4.BAKOŃCZYCE DOLNE 

     konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

MN, MW: 
1 kondygn. 
nadziemne 
U, P, K: 
1 kondygn. 
nadziemna 

25 

MN = 0,01/1,4 
U = 0,01/3,0 
P =0,1/2,0 

MN =  0,06 
U = 0,30 
P = 0,60 

MN = 40 
U = 10 
P = 20 

MN = 50 
U = 70  
P = 70 
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RZEKA SAN   -   
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

- - - - - - 

TWIERDZA PRZEMYŚL   -   
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

- - - - - - 

PARK SPORTOWO-REKREACYJNY   -   
konserwatorska, 
krajobrazowa, 
przyrodnicza 

- - - - - - 

 
Uwaga: wskaźniki podane w części: STANDARTY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ mają charakter postulatywny i nieobowiązkowy, w części WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY mogą ulegać zmianie na skutek analiz przeprowadzanych podczas sporządzania mpzp. 
1.nie dotyczy wież kościelnych, kominów i innych dominant wysokościowych oraz budowli przemysłowych. 
2. dot. zabudowy szeregowej, 
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